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 آیداو میرمان 

 

 بارانرمان بهاران بی

 
شببهاهت با روایت زندگی دو خواهر که بی

هبا را آندیگر نیسببب.نبدز روزگبار ی ی از یبک
شبهرنیبین و عاشبت ک.ا  و دیگرا را عاشت 

دهدز مزرعه و روسبب.ا نیببینی  ببی ل می
هاا این زمانی که لهخند قرار مهمانی بر لب

هبا ببا کرس سببب ر  گباارد  ی ی از آندو می
عب ببد و خببانبواد   دیبگبرا را مبجبهبور بببه 

هبباا کبوهببه کبنببد و در  ب دلببدادگبی مبی
لوء از ماند و قلهی که ممعاشب ی  بهاران می

باشببدز او عیببت و دوسببت داشبب.ن یار می
هباا نخواسبببت و ن.وانسبببت ببه درو 
اش را شببیرینا ادامه دهد کا خوشببهخ.ی

 داشب.ه باشبدز او از کهار همان دخ.ر سباد  و
کر مهربان روسب.ایی که هوی.ا برایا مه 

از هویبت عللی دیگرا بود هویبت عللی 
ا شبببیرینی خوشبببهخ.ی را ببه زیر کبه مز 

 . …رد  بوددندانا ب

 و او خبببواهبببد آمبببد 
اا کببه نبباخببوانببد مببهببمببان 

حضببورش را رایان احسببا  
کبنببد و بببه خبیببا  کبوهب  مبی

بودنا این حضببور را نادید  
گیرد؛ امبا امبان از مهمبانی می

زندگی ا وعودش بر  که سایه
اف.بد و رایبان و نزدی بانا می

شبببود روزگببار  ایبن آابباز مبی
آرامیان  ر از کر  و شهیخون 

ناخواند  شبببودز و آخر مهمان 
اش آید کا کار کمام نید او می

 را به سرانجام برساندز

  ینب ب ببه عب ب ب  اش یهبرکب  در زنببدگب 
 یز که از آن به بلد همه ه  ااداردز ن  ه

  ییرنگ و بو  یاو دن کندیم  ییر کغ یابرا
  یدر زندگ  ی ز آن کحو  عظگیردیکاز  م

 ی  ببلببه  خبود! کبو  وقب.ب امبن  کبو ببود
 ینها به سرزمگرف.  بلد از مدت  ی کصم

گببا  فب بر   یب ببرگبردم  هب  امامببادر
 هبباااداکببه در    شبببب  کردمینم

به دسبببت کو    روایام  دل  را بدخ.رانه
و قا و   ابلیب م بدمبه یبسبببمبارمز ب

 اهاآدم گویندی ادقانه عاشت شدمز م
 یرامسب  یعاشب  یر ز مسب اندیوانهعاشبت د

و هبه  آیبدیو خ  ببه هیبببم  م ی  ر  
 ااسبببخبت اسبببت که مجنون دلهباخ.به

عاقالنه   اش یندآ  اهون من بخواهد برا
 زیردبگ  ی کصم

 دانلود دانلود دانلود
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 : خالصه

و با کمک  کندیم یدارا در قطار پ یاسرد، دراگونوف جوان دختربچه یشب در 
که  گذردینم یریاما د سپردیرا به پرورشگاه م یو ین،دوست خود شوب

 و...  شودیدختر م یسرپرست  یرفتنمجبور به پذ یو و شودیعوض م یطشرا

 

 

 :یسندهنو سخن

مربوط  یجنگ   هاییلمف  یر م تحت تاثنبود یشب  ینوجوان   یداستان رو وقت   این
 ییهادوم نوشتم و اگه بگم که تا قبل از آن، از همه داستان یبه جنگ جهان 

 نگفتم. یراهکه نوشته بودم متنفر بودم ب

داستان  ینا ینوشتار یلچشمم دوباره به فا یو پس از چند سال وقت  حاال
 یکیکتاب الکترون  یکبه  یلافتاد، به ذهنم خطور کرد که اون رو تبد یلیتخ

 یبوده و با الهام از جنگ جهان  یلیکنم! و الزم به ذکر هست که داستان تخ
 خطور کرده. یسندهدوم به ذهن نو

 تشکر سدگل )آال( با

 

 :مقدمه

پوچ  یرا در انقالب  یکتاتورشو د یر پدر سختگ یدراگونوف که در نوجوان  سرگی
 شده بود. یخودش مرد یبرا یگر از دست داده بود حاال د
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او و  یلدل ینبه هم یز و ضد دولت بود و همسرش ن یاسیس یک چر  پدرش
 کند.  یدرا تهد یو یپسرشان را ترک کرده بود، مبادا خطر

شد و به اتهام   یر جوان دستگ  یسخت بود که پدر سرگ   هاییتاز مامور  یکی  در 
 اعدام شد. یربارانت یوهبه ش یمردنا یواه 

پدر   یپا  یاز دولت نداشت پا جا  یخوشکه دل  یاز دست دادن پدر، سرگ   بعد
 گرفت.  یشرا در پ یگذاشت و راه و

گذاشت و در   یشتعداد مردم معترض رو به افزا ینده،آ  یروزها یو ط  کمکم
 ها نظام استکبار را سرنگون کردند.آن یتنها

 یجمهور  یاستاز اعضا به انتخاب مردم به عنوان ر  یکی  یاز آن، هر از گاه   بعد
و مجلس،  ینهکاب  یو بعد از آن از سو گرفتیضمام اداره کشور را بر عهده م

 ... .آمدیم یشبه جا یگریو د شدیم یمحکوم به نامرد

به  یقبل یهاانقالب همچون انقالب ینه اک  یدنکش یطول یدادها،رو ینا با
 شد... . تأثیر یو جنگ و جدل ب  یزیهمه خونر  ینرفت و ا یراههب

 قرار گرفته بود. یگانهشده و مورد تمسخر احزاب ب یجنگ داخل یر درگ کشور 

بودند از آن استفاده کردند و به  یتمنتظر موقع یشههم که هم هاآلمان
 ور شدند.لهحم یجنگ داخل یر  درگ ییهروس

شده بود   یفخود مختار کوچک و بزرگ تضع  یهاکشور تحت حکومت  اگرچه
 ینقائل نبود اما مردم و هم  یتیو دستوراتش اهم  یجمهور  یاستبه ر  یو کس
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حمله  یشدند تا جلو یکیبا هم  یدر مواجه با دشمن خارج  هایجمهور
 .یرندها را بگآلمان

دراگونوف   یبرا  یتختدر پا  یناز ا  یشکشور رو به وخامت بود، ماندن ب  اوضاع
و همرزمانش قابل قبول نبود و قدم به جبهه نبرد گذاشتند تا از خاک خود 

 دفاع کنند.

به  یادیفشار ز هاینو فقر، همه ا یقحط  یر،فراگ هاییماریمهمات، ب کمبود
 یاز سربازان جلو  یکیکه    نبود  ی. روزکردیمردم و به خصوص سربازان وارد م

 چشم دراگونوف کشته نشوند.

 ترییع به طرز فج یگرینارنجک و د یکیگلوله،   یکی خورد،یترکش م یکی
از گردان جان خود  یمیاز ن یشب ی. وقت شدیپاره مو تکه رفتیم ینم یرو

داد و بازمانده  ینینشها باالخره دستور عقبرا از دست دادند، فرمانده آن
 قطار شدند. ار سو یگاهبازگشت به پا یو زنده تحت امر او برا ین زخمسربازا

داشت، او را  یمانسربازان ا یر از سا یشکه به دراگونوف جوان ب فرمانده
او را مأمور  کرد،ینترس قلمداد م یو فرد دیدیکوش ممستعد و سخت

به او آموخت تا   دانستینداشت هر چه م  یخود کرد و چون فرزند  یشخص
 کند.  یراه او را ادامه دهد و تالش یاز و بعد

 ... .یزشانمملکت عز  ینو برا هاییندهچند کوچک، در جهت ساختن آ  هر 

 

 اول فصل



 

 
7 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 دراگونوف سرگی

1940 

 یگرفت به درون واگن  یمواگن مجاور، تصم  یتموقع  یبعد از بررس  دراگونوف،
 در آن ساکن شده بودند برگردد. یاننظام یگر که به همراه د

 گوشش را پر کرد.  یابکینو سر  یوانوفا یکه به درون قطار گذاشت نجواها  پا

 :گفتیبا خنده م سریابکین

رو تا... تا... تا به حال   یاون دختر   کنمیفکرش رو هم نم  یم... م... من حت   -
 تو آغوش گرفته باشه!

 دراگونوف ساکت شدند. یدنبا د پسرها

 بود. یهسر و گردن باالتر از بق یک فرمانده و  یبود دراگونوف سوگلچه  هر 

 خود را گم کرد: یدست و پا یداد و کم یسالم نظام سریابکین

 صدا؟یچرا ب  ی؟به واگن اومد یدراگونوف! ک  -

خود را از آن دو گرفت و  یشگیهم تفاوتیسرد و ب  یخی،نگاه  دراگونوف
 په خود به راه افتاد.کو  یکلمه، به سو  یک  یبدون گفتن حت 

 یحس کنجکاو  یانداشت و ذره  یتیاهم  ینتر کوچک   یشها براآن  هایحرف
را  یخزعبالت  یناگر پشت سر او چن دادینم یتیپس اهم انگیختیاو را برنم

 سر هم کنند.
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که   یعاتیها و شابه گفته یتیاهم ینتر محکم و جوان، کوچک  ی،مرد قو این
بدون  یات،بود بدون جزئ یچرا که مرد داد،یاو ساخته بودند نم یرامونپ

گذشته  یاذره رسیدیقدر ناشناخته که به نظر مو آن یخانواده و وابستگ 
 داشته باشد. تواندینم

 او داغ بود. یبرا یشهو احتماالت هم یعاترو بازار شا ینا از 

ها را شان، آنبا تجربهبودند که فرمانده   یاتیهمان خصوص  یقا  دق  هاینا  البته
 .دیدیسرباز جوان م نقصییو عامل ب  کردیم ینتحس

داشت به  رحمیسرد و ب  یاآرام و خونسرد بود و چهره یشهکه هم  دراگونوف
در  یافراط  یرا به شکل یو اخالق نظام یاتبود! او روح طور ینواقع هم هم

که   گفتیم سخن یطور زد،یو اگر حرف م زدیخود دارا بود، کم حرف م
 اشرتادامه مع یو برا یامدهدراگونوف از او خوشش ن کردیطرف احساس م

 .ورزیدیاصرار نم

ترسناک و مرموز قلمداد   یخود هم فرد  یهاسربازان و همرده  یبرا  یحت   گاهی
و  یدشان را د. دراگونوف وارد واگنشان شد و در همان ابتدا فرماندهشدیم

 .دادیسالم نظام

که   ییدر وجودش نمانده بود از هر جا یکه رمغ  یانسالو م یزخم فرمانده
 .یفتدن ینتا بر زم گرفتیکمک م  یاندازدچنگ ب توانستیم

 نشاند. ینزم یبه کمکش رفت و او را آهسته رو دراگونوف
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 یااحساس کرده بود که وقت رفتن است و گو یا دانستیم فرمانده
 کند.  یتبزند و به اصطالح وص یآخر  یهاحرف خواستیم

 به دقت گوش سپردند. یگر و چند تن حاضر د دراگونوف

را  یشانافراد هم آمدند و دور تا دور فرمانده زخم یهکم بقها، کمتجمع آن از 
 گرفتند.

اخته بودند و تنها دراگونوف بود که جرئت آن اند یر سر به ز یبا ناراحت  همه
 را داشت تا به صورت فرمانده نگاه کند.

اگر  یگرانباشد و برخالف د یننکرده بود که شرمگ یخود کوتاه  یفهدر وظ او
 .کردینداشت تظاهر به داشتن آن نم یغم

 یک . همه در سکوت و ماتم به یپاییدها را مآن یهر دو یچشم یر ز ایوانوف
 ینهاست؟ دو گز  یچه کس یشانفرمانده بعد کهینا کردند،یموضوع فکر م
 یو ماهر  جثهیقو گیر یکشت   یوانوفدراگونوف... . ا یا یوانوفوجود داشت؛ ا

 بود.

تاجر و با  یاموفق عمل کرده بود و خانواده ینظام هاییتدر اکثر مامور او
 نفوذ داشت.

که به   یاسامبو کار حرفه یکبود،  یو قد بلند یکله یم مرد قوه دراگونوف
 وارد بود. یهمه نوع اسلحه و ابزارآالت جنگ  یبا  استفاده از تقر 

مبهم که فقط خود و  یانداشت و بار گذشته یزیچ یابه شخص  وابستگی
 ... .کشیدیرا به دوش م دانستیاش مفرمانده
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و  یدهکه همه او را د  طور ینوذ باشد و انداشت چه برسد با نف یاخانواده او
 هم نبود. یویدن یهاو لذت یاتشناخته بودند، اهل ماد

و  یراندازیدر ت  شدیخالصه م  یحشنبود و تفر   طور یندر زمان جنگ ا  حداقل
 بود. یاهانچرا که او عاشق گ ی،کشاورز

 !ید! با دقت به حرفم گوش کنیوانوفدراگونوف! ا -

 هم مانند دراگونوف سر باال گرفت: ایوانوف

 !یمبله فرمانده به گوش هست -

 خون باال آورد. یو همراه آن کم یدکش  یقینفس عم فرمانده

ها را پاک دستمال به دست گرفت و آن یادیبا صبر و حوصله ز دراگونوف
 کرد.

 شروع به گفتن کرد: یتبا تکان دادن سر تشکر کرد و در نها فرمانده

 ینب وقتیچو ه یدجوان! شما همه به مانند پسران من هست شما مردان -
 یننگذاشتم... ا یفرق  یدکه دار هاییییاستعداد و توانا یلشما جز به دل

ها در سربازانش اون یدنفرمانده با د یک هستن که  یزهاییتنها چ ها،یژگیو
 باشه و خوشحال شه... . یدوار ها امبه اون تونهیم

 و بعد ادامه حرفش را گرفت: سرفه کرد یکم  دوباره

 یکه بتونم کم  ینبرام نمونده جز ا  یادیفرصت ز  کنمیمردان من، احساس م  -
 کنم... .  یمعرف   ینب  ینرو در ا  یتونداشته باشم و فرمانده بعد  یبا شما صحبت 
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لبخند بر لب آورد اما زود آن را پنهان   یوانوفحرف ناخودآگاه ا  ینا  یدنشن  با
 کرد.

 یدنحس  رس  ینخواهد بود و ا  یداشت خود فرمانده بعد  یقینبود و    مطمئن
 یشبود، ب  یفرد معروف   یوانوف. اکردیرا خوشحال م  یو  یاز خوش  یتبه موفق

تر از آن، و مهم  یادتر بود، دوستان زتر و پختهاز دراگونوف ثروت داشت، بزرگ
 نفوذ داشت.

 .رسیدیبه نظر م چیزتر یب  یلیدر مقابل او خ دراگونوف

در  یتو جد یجز سکوت، سرسخت  کسیچکه ه ایگذشتهیگمنام و ب  فرد
 بود. یدهند یزینبرد، از او چ یدانم

بود چرا که اگر   فایدهیب   یشبرا  یادر واقع مال دن  هم نبود،  یر نداشت، فق  ثروت
 خود بکند. ینبود که بخواهد با آن برا یکار  داشتیهم م

دست  یناز ا یو کارها یکارکتک   ی،بندکار، شرطاهل کثافت یه،مانند بق به
 نبود.

که داشت و در   یافراد آن گروه بود و با توجه به سن کم ینتر از جوان یکی
 هم با تجربه بود. یار به خاطر پدرش، بس ،تجربگییب  ینع

 کردینم یبا او دوست  یکه داشت، کس  یذات  یتجد یلحال و به دل ینا با
چون  یرا ب  یز و همه چ دادیرفاقت را دخالت نم یحت  چیز،یچچون در کار ه
 .کردیو چرا گزارش م
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ها گرفته آن هاییریو زورگ هایهمرزمانش در شهر و دزد هاییکارکثافت  از 
 .دادیهمه را گزارش م یتشان،تا سوءاستفاده از موقع

او   یرو  شدیم یتیهر مأمور یرو برا  یناز هم  ی،داشت و نه وابستگ  یپارت   نه
 حساب کرد.

که   یجان به کار یو تا پا ترسدیاز مرگ هم نم رسیدیگاه به نظر م  یحت  او
 .دادیبه او سپرده شده بود بها م

 .یستجلوتر با یا! بیوانوفا -

مردد جلو رفت و در کنار دراگونوف و همچون او، رو به فرمانده  ایوانوف
 به زانو نشست. جان،یمهن

... . یدهستم. بگ جاینمن ا -  لطفا 

 گذرا به دراگونوف انداخت.  ینگاه  و

 آرام و خاموش متنفر بود. یشهمرد مرموز و هم ینا از 

 او را به خطر اندازد. یتکند که موقع  فتیشر قدر پکه آننه تا قبل از آن البته

 .کردیفرمانده او را انتخاب م شک یدراگونوف نبود، ب  اگر 

 بشنوند. یو زخم یمنتظر بودند تا از زبان خود مرد  مردن  همه

 یباق  یشکه برا یتکان داد و با کمتر توان  یرا به سخت  یشهالب فرمانده،
 مانده بود، افراد حاضر در اتاق را از نظر گذراند.
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و با چهره مغمومشان، هنوز  یستادهو همه منتظر ا شدندیم ینفر  سیزده
 .گفتندیم یتشان را تسلنمرده، مرگ فرمانده

 ها کرد و گفت:به آن رو

هر چه بگم و هر چه درخواست   ینکن  یادو قسم    ینمردان جوخه من! قول بد  -
و لب  کنینیخودم انتخاب کنم شما قبول م یگزینیکه به جا  یکنم و هر کس

 !کنینیباز نم یتبه شکا

 صدا گفتند: یک  همگی

 !یدیمقول م -

را گرفت و به صورتش  یدهو رنگ پر  یمار ب یدست  لرزان فرمانده دراگونوف
 زل زد:

 به شرافتم. خورم،یو قسم م یدمقول م -

 یک یواالتر از شرف برا یزیچبه خدا نداشت و چه  یاعتقاد دراگونوف
 کار را بکند:  ینهم کهیننداشت جز ا یاهم چاره یوانوفا خدا؟یب 

 همان شه. یهر چه شما گفت  یدمو قول م کنمیم یادمنم! قسم  -

 سر تکان داد. ییدو به تأ یدکش  ینفس راحت  فرمانده

مردانش که همه مانند فرزندانش  کهیناز ا رسیدیبه نظر م یظاهر راض در 
خود را گذرانده بود، تا  یها وقت و جوان و آموختن آن یتترب یبودند و برا

 مقدار متواضع و بزرگوار بودند. ینا
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 گفت:  شدیاز هم باز م یکه به سخت   ییهالب با

ها، به خصوص فرمانده ارشدشان که بعد از مرگ من، انتقام من رو از آلمان  -
 .یرینهست بگ رحمییسنگدل و ب  یار مرد بس

تره... با ارزش یار من بس ی! جان شما برایمتیاما نه به هر ق یدکار رو بکن  این
 یلبه دل یگاه... پاینگوش کن  یدو به حرف فرمانده جد ینبا هم مجادله نکن

را به عهده خود من گذاشت و  یکه به من داشت انتخاب فرد بعد  یاعتماد
داره به اون دست   ور   یاقتشو ل  یستگیشا  یهاز بق  تر یشکه ب  یکس  خوامیمن م

 کنه.  یداپ

خود تا  هاییتهست که در تمام مأمور یمرد کنمیکه من انتخاب م  فردی
از افراد تنها به دنبال پول، شهرت و  یکرده و مثل بعض  یشرویجان پ یپا

 افتخار نبوده... .

 .گزیدیلب م یتاز عصبان ایوانوف

سخت بود  یشبرا یمار مرد ب یک  یناشتن بدنش بر بالخم نگه د یناز ا بیش
 پا افتاد و نشست. یو به ناچار رو

 انداخت. ینگاه  یو دوباره به دراگونوف  جد یدرا مال گردنش

خود   یاز جا  یابه زانو نشسته بود و ذره  یرفتن  یمجسمه مقابل فرمانده  مثل
 تکان نخورده بود.

و با زل زدن به چشمان   رفتینم  یگرید  یز چ  یچه  یاز به فرمانده رو  نگاهش
او را وارد جوخه کرد و  یبود که روز یآن فرمانده، تمام توجهش به مرد
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 یکه داشت او را به جمعشان راه داد و اجازه داد تا راه   یابه گذشته  توجهیب 
 .خواهدیرا برود که م

رو انتخاب کنم...   یکی  یددراگونوف با  و  یوانوفشما مردان جوان ا  ینمن از ب  -
در  یدرخشان  یو کارها ینهست یو باهوش یشما مردان قو یگرچه هر دو
 ید،مغموم و افسرده نش جانبینا یماما خواهشمندم از تصم ینسابقه دار
نبودن  یستهبه منظور شا یگریانتخاب دارم و انتخاب نکردن د یک من فقط 
 ... .یستآن فرد ن

حبس شده بود به دراگونوف   ینهها در سنفس  کهیبرد و درحال را باال  دستش
 اشاره کرد.

 !یستدراگونوف، با یکالیویچن یسرگ  -

برگرداند و با  یرو جانیمهرا در بهت گذراند، سپس از مرد ن یالحظه ایوانوف
 در دل گفت: ینهک

اون رو  یوانهو نفهم و د یر مردک کودن و پ ینکه ا  دونستمی! مدونستمیم -
! آخ کنهیرو انتخاب م یزشحدس زد دراگونوف عز  شدی! مکنهیانتخاب م

 لعنت!

تعجب نکرده   یارا به وضوح داشت و ذره  یشامدیپ  ینکه انتظار چن  دراگونوف
 گفت:  یتو فرمانده رو به جمع یستادبود، ا

 شماست! یدراگونوف فرمانده بعد -
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اجبار و با اکراه   یبود که از رو  یر نف  ینآخر   یوانوفاحترام کردند و ا  یادا  همه
 کار را کرد.  ینا

 معلوم بود که فرمانده گفت: میلییب  یحرکتش از رو قدر آن

 تونستمیشما نم  یطنشو! من با توجه به شرا  یر افسوس نخور و دلگ  یوانوفا  -
در دولت هستن و هر  ی... پدرت و برادرت هر دو مردان یرمبگ یگرید یمتصم

 ینا یاما اگه فرمانده ش یندار یها ارتباط شم با اون متصور  تونمیچند م
 نباش... . خور من دل یمبردن تو...از تصم یاناز م یبرا یشهم یبهانه خوب 

 نفس زدن، رو به دراگونوف ادامه داد:نفس یاز کم بعد

فقط  یننگاه نکن! ا یو با خوشحال یتموفق یک پست به عنوان  ینبه ا -
 .یشهفرمانده به گردن تو گذاشته م یههست که به عنوان  یسخت  یفوظا

فرمانده ثابت ماند،   یها رودوباره نگاه  یسر تکان داد و وقت   ییدبه تأ  دراگونوف
بسته شد و  یشهاچشم یدهنکش یگریو به نفس د کشیدیاو نفس آرام

 افتاد. ینبه زم ینهس یاز رو جانشیدست ب 

احترام کردند و  یبار به او ادا ینآخر  یفوت کرد و همه در سکوت و برا او
 سر دادند. یروزیسرود پ

برود و  یروناز جا برخواست تا به نشانه اعتراض از واگن به ب یعا  سر  ایوانوف
برخواستند. هنوز   یو  یهم به همراه   یابکینو سر   یندو تن از دوستانش گورک

بود بدون  دهیستابلند شده و ا یبه در، دراگونوف که به تازگ  یدهنرس یشانپا
 داد. یستبرگرداند و نگاهشان کند دستور ا یآن که رو
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 !یستبا -

ها بود و مگر نکند اما دراگونوف حاال فرمانده آن  یاول خواست اعتناع   ایوانوف
برگشت   یوانوفبود و توجه نکرد؟ ا  اعتنایبه دستورات فرمانده خود ب   شودیم

 افراد حاضر در واگن را نظاره نمود. یرینو با تکبر، سا

 .نمودیم یشان راضهمه چهره

اند و شده یمتسل یسادگ  ینسر تکان داد که به ا یشانبه تأسف برا ایوانوف
: »مگر گفتندیانگار به او م رمغشانیها با نگاه ب و آن اندعرضهیچقدر ب 

که از فرمانده   یت انجام داد؟ حال او فرمانده است و با شناخ  یگر د  یکار  شودیم
و اداره  یتما را حما یخوب  هب تواندیدراگونوف هم به مانند او م یمدار یقبل

 کند.

است و بهتر آن است که با او کنار  یر گفقط سخت یستن یفرمانده بد او
 .«یاییمب

 یبه دراگونوف ادا میلییرفتن از واگن عجله داشت با ب  یکه برا ایوانوف
 آهسته و کشدار گفت: لرزیدیکه از فرط خشم م  ییاحترام کرد و با صدا

 بله قربان؟! -

 به طرف او برگشت و دست به چانه برد. دراگونوف

 را از نظر گذراند: یوانوفدرشت  ا یکله متفکرانه

 !یوانوفا یهست  اییستهتو فرد مهم و شا -
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آلود خود او را با نگاه غضب یوانوفبرگشت. ا یتبه طرف جمع سریابکین
که همراه شدن   یمشنگاهش نکرد تا مبادا در تصم یابکینرد اما سر دنبال ک

 .یفتدب یدبا دراگونوف بود به ترد

هم  یدشا یاو سر به نشان ندامت  یستادپشت سر دراگونوف ا سریابکین
 انداخت. یر به ز یوانوفپوزش از ا

 ادامه حرف خود را گرفت: دراگونوف

گرفتم که شما   یمتصم ینهم یدارم برا یمانتو ا هایییو من کامال  به توانا -
 خودم انتخاب بکنم. یار رو به عنوان دست

و دعوا و نزاع سر قدرت تمام   کندیم  یرا راض  یوانوفا  ینا  کردندیفکر م  همه
فرمانده شدن خود را  ینبود چرا که فقط برا یراض یوانوفاما نه! ا شودیم

 کند.  یشراض توانستیجز آن نم یزیده و چآماده کر 

داشته   توانستیم  یطدر آن شرا  یکه هر کس  یزدگ ذوق  یاتعجب، شوک    بدون
 متواضعانه لبخند زد و فقط گفت: یوانوفباشد، ا

 .یدرو انتخاب کن یگریممنونم، لطفا  شخص د -

 حرفش را خورد. ادامه

سرباز   یکاز آن بگذرد و    توانستیخوشحال بود و نه م  یار عنوان بس  یناز ا  نه
 بماند. یساده باق 

باشد   یکبه دراگونوف نزد  شدیهم که باعث م  قدر یناما هم  کردینم  راضیش
 بدک هم نبود.
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 برگشت و گفت: یابکینبه طرف سر  یکم  دراگونوف

 !کنمیرو انتخاب م یگریباشه، فرد د -

 گذاشت:  یابکینشانه سر  یدست رو و

 رو با احترام کامل آماده دفن کن. یفرمانده متوف  -

 با وحشت گفت: سریابکین

وا...  اییگهرو به... به... به شخص د ینا کنمیق... ق... قربان خواهش م -
 !یدواگذار کن

اهل حرف زدن  یاد! او زیست؟چرا، مسئله چ یدبا تکان سر پرس دراگونوف
 .رساندیمنظورش را م  یت به خوب حرکات دست و صور   یانبود و اغلب با نگاه  

مدت دراگونوف را شناخته بود با لکنت  یندر ا یکه به خوب  سریابکین
 پاسخ داد: یشگیهم

 چ... چشم قربان! -

 زد. یپوزخند دراگونوف

 بود. اختیار یدر جهت تمسخر بلکه ب  نه

 قاطع گفت: یگذاشت و با حالت   یابکینشانه سر  یگر را به د یگرشد دست

 باشم. یدوار تو ام یشرفتبه پ تونمیاز االن م -

را به  یفهماند که متوجه شده است و یابکینبا پوزخند به سر  ایوانوف
 دراگونوف فروخته است و بعد از کوپه خارج شد.
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شدن او را  یزخم یاتجا بود و با نگاه به جنازه، جرئآن یقیتا دقا دراگونوف
 .آوردیم یادبه 

 ها از دست داده بودند.حمله آلمان  یشان را ط که چه ساده فرمانده  یراست   به

گذارد و   یانسالصورت مرد م یرو یرنگ چرک شده را به آرام یدسف ملحفه
 از سر افسوس از کوپه و بعد از آن واگن خارج شد. یآه  یدنبا کش

را تحت  یطکه شرا  ینعوض کردن حال و هوا و هم ا یا یحوصلگ  یب  یرو از 
 یرمردپ ین،نفوذ کرده باشد، شوب یدشمن ینشاننظر داشته باشد تا مبادا ب

 یها او را همراه واگن یر از سا یدبازد یخدمه را صدا زد و از او خواست ط 
 کند.

بود و نسبت به اکثر سربازان کوتاه  یخاکستر  یبا موها یرمردیپ شوبین
 گرد و قلمبه داشت.  یکلید و هقامت بو

در استفاده و ساخت بمب و  یول یزدبه دل نم یچنگ  یاداش زبا اسلحه کار 
 .آمدیهم به شمار م یخبره بود و آشپز قابل  یار نارنجک و کوکتل مولوتوف بس

 بود. یکارآمد  یار رو در پشت سنگر فرد بس ینا از 

رد احترام همگان بود و که داشت، مو  ییتجربه باال یلاو به دل هاینا سوای
بلند به  ی. هر دو پالتوهاشدیدراگونوف محسوب م یبرا یز ن یدوست خوب 

را با کاله  یشانو کاله نظام پوشاندیتن کردند که لباس فرمشان را کامال م
 سبک برداشتند. یهاعوض کردند و اسلحه یپشم

 به دنبال او بود. ینجلوتر راه افتاد و شوب دراگونوف
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بودم که  یدوار خوشحالم! البته ام یلیخ یدکه شما فرمانده شد  ینقربان، از ا -
 ین...ضمنا  ایمبگو یک به شما تبر  یداما به هر حال با یفتداتفاق ب یگریطور د

دارد لطفا  مراقب او و حرکاتش  اییقو هاییپارت  یوانوفکه ا  یمرو هم بگو
 .یدباش

 سر تکان داد. فهمدیاو را م یهاکه حرف  ینا ییدبه تا دراگونوف

 ادامه داد: شوبین

 .مونندیآرام نم یادبه احتمال ز یش... او و رفقایوانوفا -

 دست حرف او را قطع کرد. یبا اشاره  دراگونوف

 یکه صدا  گذراندندیها را به دنبال مورد مشکوک از نظر مواگن  یکییکی  هاآن
 رد.توجهشان را جلب ک یکودک   یهگر 

 با تعجب گفت: شوبین

 بچه باشه! یک  یهگر   یصدا یداحتماال  با ینفرمانده، ا -

 انداخت. یبه اطراف نگاه  ینیبا بدب دراگونوف

 که قطع شد.  شدیم تر یک و نزد یک صدا نزد زدندیچه رو به جلو قدم م هر 

چهره برافروخته  یدنبا د ینمشخص نبود که شوب یقا  منبع صدا دق هنوز 
 دراگونوف گفت:

 طور فکرتون رو مشغول کرده؟ ینداره که ا یفرمانده به نظرتون مورد -
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 یبه نه سر تکان داد و خواستند به راه خود ادامه دهند که صدا دراگونوف
توجه دراگونوف را جلب کرد و   آمد،یکه از پشت سر م  یعیتند و سر   یهاگام

که بدن خود را با   یزن قد بلند و الغر انداماست،  یچه کس یندتا برگشت بب
را هم  ینو شوب بیدپوشانده بود، هراسان خود را به او کو اییرهشنل بلند ت

 زد: یادفر ینگذشت. شوب  ینشانهل داد و از ب

 اون زن! -

 یعا  تپلش را سر  یکلکه ه  یافتاد و درحال ینتعادل از کف داد و به زم سپس
 تکان داد برخواست، خود را تکاند و خطاب به زن صدا زد:

 خانم! یست! بایستبا -

و در ذهنش افکار  کردیکه زن از آن رفته بود نگاه م  یهنوز به راه  دراگونوف
 .گذشتیم یمختلف 

الغر و بلندش  یکلجز ه یزیو چ یدهپوش یاهآن زن که شنل بلند س شاید
 یدر واگن یهم بمب یدرا کشته بود، شا یآلمان بود و کس یکنبود،  یاننما

 زنان گفت:رو به دراگونوف کرد و نفس ینکرده بود. شوب  یجاساز

 بازداشتش کنم. کنمیم یو سع یرمقربان! من به دنبال زن م -

 دستور بود. منتظر 

 کرد و خودش دنباله راه را گرفت.  ییدبا سر تا یشهمثل هم دراگونوف

 رفتیم  یدرا کشته بود با  یاگر هم کس  یاکرده بود،    یجاساز  یآن زن بمب  اگر 
 .شدیو از آن مطمئن م
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و چون   یدندبودند دست کش  یکه درحال کارت باز  یبه واگن، مردان   یدنرس  با
 احترام کردند. یتر شناخته بودند اداها را قبلآن

اگر هم  یا اندیدهند یها گفتند زن خاصو آن یدپرس درباره زن دراگونوف
 اند.بوده ینداشته و گرم باز یتوجه اندیدهد

 یباز هم کس یو موضوع مشکوک بودن زن را گفت ول یدباز پرس دراگونوف
 متوجه او نشده بود.

 یسیمو با ب  یخترا به هم ر  یزشانشد و م  یها، دراگونوف عصبان آن  یخیالیب  از 
 قطار را بگردند. یهاواگن یهمه جا یعا  ور داد سر دست یبه همگ 

را تجربه  یخود، شکست  یروز فرماندگ  یندر اول خواستیاصال  نم دراگونوف
 .یدادراستا وسواس به خرج م ینکند و در هم

از جا بلند شدند و مغموم و گرفته به دستور فرمانده  یبا دلخور سربازان
 مشغول گشتن شدند. یدشانجد

وضع  یدنو با د یدندسر رس ینو دوستش گورک یوانوفبود که ا یانم ینا در 
 ها متعجب شدند.آشفته واگن

را به جلو  ینگورک  آمدیبا دراگونوف خوشش نم ییروچون از روبه ایوانوف
 هل داد.

 :یده رفت پرسجلوتر ک گورکین

 افتاده؟ یفرمانده اتفاق  -
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 یگر دست به پهلو و دست د  یک داده بود و    یهتک  یوار و به د  یستادها  دراگونوف
 .رسیدیبه چانه داشت و غرق فکر به نظر م

 نگفت. یزیچ یبه طرف او رو برگرداند ول یخیالیبا ب ینگفته گورک  با

 کشدیخود را به رخ او م دراگونوف دارد مقام و شان کهینبا فکر ا ایوانوف
 شد. ینسخت خشمگ

دراگونوف لب به سخن باز  یدجد یتبه موقع توجهیغضب جلو رفت و ب  با
 کرد:

 چه خبره؟ جاینا -

 نداد. یدراگونوف باز جواب  یبود ول یلحن او عصبان  اگرچه

 و از دراگونوف دور کرد. یدرا با خود کش یوانوفا گورکین،

هنوز چشمش به دراگونوف بود که چه طور سربازان در حال جستجو   ایوانوف
دستورات را اجرا  یبه درست  یاتا مبادا دست از کار بکشند  گذراندیرا از نظر م

 است و با نفرت گفت: یستادهنکنند اما خودش تنها ا

جواب ما  یحت  یگهاحساس قدرت چقدر عوضش کرده! د ین؟گورک  بینییم -
 .یدهرو هم نم

 نداد. یجواب  ورکینگ

و همچون دراگونوف حرکات سربازان و رفت و  یستادندا یکنار هاآن
 نظر گرفتند. یر را ز یشانآمدها
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 گفت.  یزیمقابل دراگونوف رفت و به او چ سریابکین

 و دوستش آن را بشنوند. یوانوفبودن صدا، مانع آن شد که ا آرام

به   یابکینبه دنبال سر   یدترد  یبا کم  یندهد ول  یتیاهم  خواستیم  دراگونوف
 راه افتاد.

 زد و آهسته گفت: ینگورک  یبه پهلو ایوانوف

 !کنهیچه کار م یندنبالش برو بب -

- .  بله قربان حتما 

 ها رفت.را گفت و به دنبال آن ینا گورکین

 :یدداد و پرس یستدستور ا گذشتیکه از مقابلش م  یبه سرباز ایوانوف

 چه خبره؟ جاینا ! ینمصبر کن بب -

 تند جواب داد: سرباز 

 سمت فرار کرده. ینکه از ا  یدهمشکوک رو د یفرمانده زن  یادبه نظر م -

 جا خورد: ایوانوف

 !ینطورآها که ا -

 وارد کوپه مورد نظر شد. یابکینبه دنبال سر  دراگونوف

بود   یدهخواب  یصندل  یساله که رو  6حدودا    یاورود دختربچه  یهمان ابتدا  در 
 توجه دراگونوف را جلب کرد. آمدیم یمار و به نظر ب
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 یراحت، طور  یالجلو رفت و با دست به شنل زن اشاره کرد و با خ  سریابکین
 کرده باشد گفت:  یکه انگار کشف بزرگ 

بچه بوده  ینمادر ا یادبوده فرمانده. آن زن به احتمال ز موردیشک شما ب  -
 رها کنه. جاینرو ا اون یلیگرفته که به هر دل  یمو تصم

 از پشت سرشان وارد کوپه شد و گفت: شوبین

 نبود! یعیو طب کردیاون زن فرار م یول -

 کرد و جواب داد:  ییدرا تا ینبا سر حرف شوب دراگونوف

 چون فرزندش رو رها کرده بود. کردیفرار م -

به زانو نشست و با  سوختیکه در تب م  یمار مقابل دختربچه ب سریابکین
 نگاهش کرد: یشتریت بدق

 یلدل  ین... احتماال به همرسهیم  یمار دختربچه به نظر سخت ب  ینفرمانده، ا  -
 رها شده باشه.

 یدشا یستگاه؟ا یمجا بمونه تا برس ینهم یمکه بگذار  یستنظر شما بهتر ن به
 بشه و بخواد... . یمانمادرش پش

 :یددر حرفش دو شوبین

 برگرده! کنمیفکر نم-

 بود. یانسالیمرد م شوبین



 

 
27 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

او باعث شده بود   یادز  یهابه اندازه پدر دراگونوف سن داشت و تجربه  تقریبا  
 قائل باشند. یاحترام خاص یشهمه برا

 نداره؟ یآدرس و مشخصات  ینبب -

داد تا او با   ینبچه را بلند کرد و به دست شوب  یابکیندستور دراگونوف، سر   به
 یدااش پخانواده یااز او  ینام و نشان  یدمردم قطار، شا یر نشان دادنش به سا

 کند.

آن را  یپبرداشت و ز یچمدان را از کنار صندل یابکینکه رفت، سر   شوبین
 .یدکش

 صبر کن. -

 دست نگه داشت. یابکینرا گفت و سر  ینا دراگونوف

شده باشد و در همان   یگذاربمب  به دقت چمدان را چک کرد تا مبادا  فرمانده
 گفت:  ینح

 ها باشه.حواست به چمدون یشههم -

 بمب باشن... . یامواد منفجره  یحاو توننیم یشههم اونا

 چشم فرمانده. -

 و آن را باز کرد. یدچمدان را کش یپبعد از مطمئن شدن، ز دراگونوف

نامه  یک و  دارو یهاپوکه ی،خوراک  یدست لباس زنانه و دخترانه، کم چند
 بود که درون چمدان بود. یزیتمام آن چ
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 نامه را برداشت و شروع به خواندنش کرد. دراگونوف

 آن نوشته بود: در 

دور و چون  یجا یکبگذارمش  یرم،جانش را بگ یکشل یکبا  خواستممی»
کنم و خودم را خالص   یک را ندارم از دور به او شل یدنشد یک تحمل از نزد

اش کنم اما در با دستانم خفه توانستمیکنم... اما من اسلحه نداشتم... م
 رانگیخترا ب  یمبرق چشمانش احساسات مادر  کردمیکار را م  ینکه ا  یهنگام

 یهکردم... شروع به گر   یشرا بفشارم و رها یشگلو  یشتر ب یو نتوانستم اندک 
دوستش داشته باشم   توانستمینه م  مشکل بود...  یشبرا  یدنکرد، نفس کش

 راه را انتخاب کردم... فرار... .« ینبکشمش... من بهتر  توانستمیو نه م

انداخت و از جا بلند شد و از کوپه  ینامه را به کنار یتبا عصبان دراگونوف
 رفت. یرونب

آن را  پرسیدیکرد که بچه به بغل از مردم م  یدارا پ ینشوب یواگن بعد در 
 نه؟ یا ندشناسیم

 گفت:  یدراگونوف با خوشحال یدند با

 که مادرش ساکن سنت پترزبورگ بوده!  یدمفرمانده! من شن -

گرفت و به طرف   ینبه گفته او نداد، دختربچه را از بغل شوب  یتیاهم  دراگونوف
 واگن خودش و سربازانش راه افتاد.

 داشت و به دنبالش رفت: یشگفت  یجا ینشوب یحرکت او برا این

 شده؟ یزیفرمانده چ -
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... چون گردهیبردن دختربچه برنم ی... اون زن هرگز براگردهیاون برنم -
 رهاش کرده... .

 .یدمانده بود که چه بگو شوبین

 یهر دو یرارا صدا زد ز ینو گورک یوانوفبه واگنشان ا یدنبا رس دراگونوف
 پزشک بودند. یار ها پزشک و دستآن

که اصال هدف دراگونوف به ذهنشان خطور هم   یدر حال ینو گورک یوانوفا
 جلو آمدند. کردینم

 :یدبا تعجب پرس ینگذاشت و گورک  ینبچه را در بغل گورک دراگونوف

 قربان؟! -

 گذاشت.  یوانوفدست به شانه ا دراگونوف

 گفت:  یستمنظور او چ دانستندیم یشانکه حاال هر دو  یحال در 

بهش  خوامیدارو و نسخه هم داره... از شما م ی... مقداریمارهبچه ب ینا -
 .یکن  یدگیرس

 با تعجب به بچه و دراگونوف نگاه کرد. ایوانوف

کار؟ دراگونوف با چه خواستندیرا م یضبچه مر  ینجنگ ا یاهویه ینا در 
 گفت:  یتجد

 .یبهتره عجله کن -

 ... .یادنبالم ب ینخب!... گورک یار بس -
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 ینبه راه افتاد و گورک  ینرا گفته و به طرف کوپه مشترکش با گورک  ینا  وفایوان
 هم به دنبالش رفت.

 با تاسف سر تکان داد و گفت: ینها شوباز رفتن آن بعد

 ! باعث تاسف هست... .یشنم یداپ یچه مادران  -

 و وارد کوپه خودش شد. یدعقب رفت و بعد چرخعقب دراگونوف

 نشست. یصندل یرا از سر برداشت و رو یرا در آورد و کاله پشم پالتویش

 زانو خم شد. یهم به دنبالش رفت و در مقابلش نشست و به رو شوبین

 به چپ و راست چرخاند. سر 

 را از نظر گذراند و بعد هم گفت: دراگونوف

 ی؟دار یمیچه تصم یتختبه پا یدنفرمانده، بعد از رس -

 دست به چانه شد و با فکر جواب داد: دراگونوف

و  یتکردم، به فکر تقو  یترو به عنوان فرمانده تثب یتمبعد از آن که موقع-
به جنگ ادامه   تونیمیتعداد سرباز نم  ینسربازان هستم... ما فعال  با ا  یشافزا
 .یادفراخوان جذب سرباز به کار ما ب ید... شایمبد

با اون  یتبه موفق یدافراد ما مجروح هستن و ام شتر یب کهینا مخصوصا  
 کم... .  یلیما خ یاوضاع برا

 ... .ینیپس عقب نش -

 را قطع کرد: ینحرف شوب دراگونوف
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 کار الزم هست.  ینبله! فعال  ا -

 کرد.  ییدحرفش را تا شوبین

 یخاص یز چ توانستیشب نم یکیبه پنجره چشم دوخت، در تار دراگونوف
فکرش را آماده   توانستیشدن به آن نقطه در دوردست م  یرهاما با خ  یندرا بب

 کند.  یندهفردا و آ  یبرا یزیربرنامه

 خسته بود. یرمردداد، پ یهصاف شد و تک یشهم در صندل شوبین

 .ینشوب-

 بله قربان؟ -

 .یکه بازنشسته ش  یدهبه نظرم وقت اون رس -

 :یدبا تعجب پرس شوبین

 قربان؟ یدید یشما از من بد -

 با لبخند گفت: دراگونوف

و من فکر کردم وقت اون  یتر تر و مهربانرحماتفاقا  نه، تو از همه ما دل -
 .یخانواده داشته باش یلتشک یبرا یکه با بازنشست کردنت، فرصت   یدهرس

که ممکن هست و توان دارم   ییتا جا خوامیندارم؛ م یقصد یناما من چن-
 به کشورم خدمت کنم... . یجنگ لعنت  یندر ا

برات  یتوان  کنییقدرها هم که فکر ماون یستی؛ن یشب یرمردپ یک تو  -
 نمونده... .
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 قربان!-

 .کنمیرو امضا م یاتحکم بازنشستگ یتخت،به پا یدنبا رس-

 .یدنورز یاصرار یگر هم د ینگفت و شوب  یترا با قاطع ینا دراگونوف

که   ییبود و دوست داشت تا جا ینکنار گذاشته شود غمگ  کهیناز ا یقا  عم او
 دراگونوف خدمت کند. یامکان دارد برا

 یدراگونوف را مثل پسرش دوست داشت و معتقد بود او تنها کس شوبین
 او را پر کند. یجا یبعد از فرمانده سابق به خوب  تواندیاست که م

را از دست  یو یکه در جوان   شیابرادر متوف یادپسر جوان او را  ینا یطرف  از 
 .انداختیداده بود م

*** 

 روشن شده بود. یهوا کم یدقطار به مقصد رس وقتی

 کرده بود.  یدناز شدت سرما کم نشده و برف شروع به بار هنوز 

به سر گذاشت،  یافراد، کاله پشم یهاز جا برخواست و مانند بق دراگونوف
 انداخت. یگردن دستکش به دست کرد و شال

 یجلو یوانوفآماده رفتن بودند که ا یحاضر شد و همگ  یهم به کند وبینش
 فرمانده را گرفت و گفت:

 یم؟کار کنفرمانده، دختربچه رو چه -

 کرد و گفت:  ینبا مکث رو به شوب دراگونوف



 

 
33 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 .یر بگ یماون دختر بچه تصم یبرا دونییشما هرطور که صالح م ین،شوب -

 رفت تا بچه را بردارد. یوانوفال اکرد و به دنب  ییدبا سر تا شوبین

اش را به دست گرفت و به سربازانش دستور داد تابوت و اسلحه دراگونوف
 مهمات را با خود حمل کنند. یهاجعبه

 همه از قطار خارج شدند. کمکم

 تجمع کرده و منتظرشان بودند. یادیز ینظام هاییناز قطار، ماش بیرون

 دست تکان داد و جلو رفت. یشانبرا دراگونوف

 ها آمده بود.از آن یدبازد یفرمانده کل ارتش برا یکه از سو  ایفرستاده

 دست دادند. یکدیگر را رساند و با  خود

 یلشان به دلدراگونوف به او اطالع داد که فرمانده ی،احوالپرس یاز کم بعد
بق او را به که دشمن به او وارد کرده بود کشته شده و فرمانده سا  یجراحات 

 خود انتخاب کرده است. یگزینعنوان جا

 آماده حرکت اشاره کرد. هایینداد و به ماش یسالم نظام مرد

 یبی... ترتیمبرسون  یگاهتا شما و سربازانتون رو تا پا  یدبش  ینقربان سوار ماش  -
 احترام دفن بشه. یتکه فرمانده سابق در نها  دمیهم م

 خب. یار بس -

 نشست. ینهمراه مرد رفت و در ماش دراگونوف
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هم نشستند و در  ینو شوب یوانوفو پشت سر او، ا ینعقب ماش یصندل در 
 قطار بود. یتو یمار  همان دخترک ب ینبغل شوب

از  یشهاگذرا به کودک انداخت که لپ  یبرگشت و نگاه  یالحظه دراگونوف
به پنجره چشم  تفاوتیبود و دوباره ب  یدهسرما سرخ شده بود و آرام خواب

 دوخت.

 :یدپرس ینخطاب به شوب راننده

 قربان، اون بچه نوه شماست؟ -

 با پوزخند گفت: شوبین

 نه اصال  امکان نداره چون من هرگز ازدواج نکردم. -

را  اشیبه خرج داده و قصه زندگ  یوراج  خواستیم یشهمثل هم شوبین
 دراگونوف مانع او شد: یکند ول  یفتعر 

که دختر بچه   یماریبه خاطر ب  یا... مادرش گویمکرد  یدااون بچه رو تو قطار پ  -
 داشت رهاش کرده بود.

 !ییآه چه مادرها -

 را نگاه کرد. یرونرا گفت و از پنجره ب ینمسخره ا یبا لحن ایوانوف

 با پشت دست دماغ خود را پاک کرد: راننده

 ین؟کار کنباهاش چه یدارچقدر بد! حاال قصد د -

 قاطعانه جواب داد: یوانوفدراگونوف ا یجا به
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 ... .سپاریمشیمعلومه، به پرورشگاه م -

اش را نوازش داد و گونه  یجا کرد و با مهربان بچه را در بغلش جابه شوبین
 گفت:

 ... .سوزهیبراش م یلیدلم خ یچاره،دخترک ب -

 یهااش، به پلک سرخ شده  یهانهتوجهش به بچه جلب شد. به گو  دراگونوف
 که به تن داشت.  یپشت و لباس نازک کم  یاقهوه یکبودش، به موها

 را بپوشان، مبادا سرما بخوره... . یشخوب رو -

داد  ینبود درآورد و به شوب یدهخر  یادز یمترا که به ق اشیبافتن گردنیشال
 اهش به دخترک بود.تا گرم بماند و هنوز هم نگ  یچاندتا آن را دور دخترک بپ

 .یدندرس یگاهکه به پا  یدنکش طولی

از  خواستندیگذاشتند و م  یپا به ساختمان اصل یبازرس یستاز عبور از ا بعد
 هم جدا شوند و به دفاتر خود بروند که دراگونوف اجازه نداد.

 یسدبرگه بنو یدخترک بر رو یماریدرباره ب یحاتیخواست تا توض یوانوفا از 
 ینآن را به مسئول سپردیبچه را به پرورشگاه م یبدهد تا وقت  ینو به شوب

نشود و  یتکه دارد اذ یماریپرورشگاه ارائه کند که کودک به خاطر ب
 را به موقع به او بدهند. یشداروها

 رفت. ینو همراه شوب یرفتپذ ایوانوف

ق به خودش متعل  یگر هم پا به دفتر فرمانده سابق گذاشت که حال د  دراگونوف
 شده بود.
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 بود. یاتاق با ابهت  اتاق،

پوشانده شده بود،   یدسف  هاییواریزرد و رنگ و رو رفته با کاغذ د  دیوارهایش
از درجات  یریکم نبود، از تصو  یمیو قد یادز یهاقاب عکس یوارها،د یبر رو
 پرواز و پاداش و... . هاییتا گواه  گرفتهینظام

نصب بود که درجه   یباییو محکم بود، در سقف بلندش پنکه ز  یاتاق چوب   کف
را به  یز م یرو یهاکل برگه  کردیروشنش م یکه کس  ینداشت و هر از گاه 

 .ریختیهم م

طلوع آفتاب را به   شدیقرار داشت که از آن م  یوار پنجره در سمت راست د  دو
 ییرنگ با طرح طال یزرشک  یهاپرده یشهاما متاسفانه هم یدد یراحت 
 .شدیآفتاب م یدنمانع تاب یمشزخ

 .یدها را کنار کشبه طرف پنجره رفت و پرده دراگونوف

 .شدیم یدهد یبه راحت  یرهت یو پشت ابرها کردیداشت طلوع م خورشید

که همراه هم به   یدرا د یوانوفو ا ینافتاد و شوب یناز آسمان به زم نگاهش
 .رفتندیم یسمت در خروج 

 اش بود.شانه یدخترک را بغل کرده و سر بچه رو بینشو

 نشست. یز با تاسف سر تکان داد و پرده را رها کرد و پشت م دراگونوف

که   یمار و ب  گناهیبچه ب   یک  یتمظلوم  یر تاثقرار گرفته بود، تحت  یر تاثتحت  او
 .خواستیاو را نم یچکسکرده بود و ه  یشمادرش رها
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به آن  یکه به درست  یآن هم در پرورشگاه و جنگ  رحمیب  یایدن ینا در 
داشت چه بر سر دخترک   یو گاها  معلمان و نگهبانان سنگدل  رسیدیبودجه نم

به آن عادت کند؟ دراگونوف  توانستیم یمار بچه ب ینا یاآ  آمد؟یم
 تفکرات آزاد شود. یناز ا توانستینم

کند و کالهش را   یها را وارسکاغذ را در آورد تا آن  یهابرگه یز م یکشو  از 
 گذاشت.  یز م یدرآورد و رو

 فرمانده؟! -

به دست در چارچوب   ینیکه س  یسرباز جوان   یدنسر باال گرفت و با د  دراگونوف
 جا خورد. یبود کم یستادهدر ا

 .یستدجلوتر با یایددست اشاره داد که ب با

دراگونوف را به  یز لرزان تا م ییهابا قدم یامدساله م 17جوان که حدودا  پسر 
 یصندل یخود را رو یگذاشت و به سخت   یز م یجلو آمد، قهوه را رو یسخت 
 داد. یجا

 لرزان بودند. یشهاو گونه ینبراق، نگاهش غمگ چشمانش

 :یدتاسف پرس با

 چطور کشته شدن؟ یشونفرمانده... ا -

 داد. یهتک یبه صندل دراگونوف

بود تازه هفده سالش تمام شده بود و  یمنامش واد خت،شنایجوان را م آن
 سرباز بود.
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 یزیچ یو مستخدم اداره بود اما با فرمانده متوف  یآبدارچ  یکتنها  اگرچه
 داشت. یرابطه پدر و فرزند یهشب

 و در قطار جان سپرد... . شدیحمله دشمن زخم یمتاسفم... ط  -

 جوان بغض کرد. پسر 

 باش... . یقو -

 جواب داد: وادیم

 فرمانده نبود... بلکه پدرم بود... . یکمن فقط  یاون مرد برا -

 یرو یهابا تاسف سر تکان داد و دوباره مشغول مرتب کردن برگه دراگونوف
از  یآنقدر ذهنش مشغول و فکرش خسته بود که نتوانست کار یشد ول یز م
بلند   یز استراحت از پشت م  یراقهوهاش، به ناچار ب  یدنببرد و بعد نوش  یشپ

 شد.

 یروناز اتاق ب  یآرام شده بود هم از جا برخواست و با عذرخواه   یکه کم  وادیم
 رفت.

رفت تا به  یروناز اتاق ب یمچراغ اتاق را خاموش کرد و بعد از واد دراگونوف
 استراحت کند. یاتاقش برود و کم

 یلمواجه شد و به او گفت تا فردا وسا یمدوباره با واد یدبه در اتاق رس وقتی
آرام  یگونه کم  ینا یدفرمانده سابق را از اتاق کارش جمع کرده و ببرد، شا

 شود.

 به دست دراگونوف داد و آهسته و شمرده گفت: یاما پاکت  وادیم
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افتاد و شما  یشانبرا یکه اتفاق   یقربان، فرمانده سابق خواستن در صورت  -
 رو به شما بدم. ینا یده شدفرمان

 دراگونوف شود رفت. یاز سو یمنتظر حرف  کهینبدون ا و

 .یندصحنه را بب ینا یمبادا کس یترسیدم انگار 

از پشت سر  ییبندازد و در را باز کند صدا یددراگونوف کل کهیناز ا قبل
 متوقفش کرد.

 دراگونوف صبر کن... . -

 چشم دوخت. یوانوفدر را رها کرد و برگشت و به ا دراگونوف

 ...یشهبهم خبر دادن فرمانده سابق فردا دفن م -

 منقلب نبود. یقاعم ایوانوف

 حال دراگونوف گفت: ینا با

در مراسم دفن شرکت  یاستراحت کن... فردا همگ  یبرو و کم یوانوفا -
 ... .کنیمیم

 با افسوس گفت: ایوانوف

 مثل پسرش بود... . ...یمواد یچارهب -

در را باز کرد و وارد اتاقش شد.   یوانوفبه ا  توجهیانداخت و ب   یدکل  دراگونوف
 بود. یو مرتب و کوچک  یز اتاقش، اتاق تم
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قرار  یسادها یو صندل یز اش تخت بود و وسط آن ماتاق که در گوشه یک 
 داشت.

 یبود ول طور ینهم یباجا تقر آن یهاتاق همه سربازان و افراد دون پا البته
چون حاال او فرمانده شده بود  کردیدراگونوف از حاال به بعد فرق م یتوضع

ها و و بعد از آن اتاق کردیم یافتآن را در یو فردا هم احتماال حکم رسم
 .شدیم یبشتر نصبه مراتب بهتر و راحت یتیموقع

 .یختر یدنینوش یخودش کم ینشست و برا یصندل یرو دراگونوف

به  یاشود    یخوداز خود ب  کهینا  یعادت و نه برا  یک طبق   خورد،یم  نوشیدنی
داد به   یهرا فراموش کند، تک  یرا، مثال شکست عشق   یزیسربازان چ  یگر قول د
 یها روعادت روزانه بعد از نظافت اتاق  یکه مستخدم ط   یاو روزنامه  یصندل

 را برداشت. گذاشتیهمه م یز م

چشم  یآن تو ینعناو یر از سا یشامه افتاد که بدرشت روزن یتر به ت چشمش
 بود.

 کردند!"  ینیها عقب نش"جرمن

 شد. یتشانزد و مشغول خواندن خبر موفق یلبخند محو دراگونوف

 در روزنامه را کنار گذاشت. یدر حال خواندن بود که با صدا همچنان

 :یدرا د یندر رفت و آن را باز کرد و شوب یسو به

 اعت چند هست؟س یدونیم ین،شوب -

 انداخت: یر با شرم سر به ز شوبین
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 پرورشگاه دادم و برگشتم... .  یلام... بچه رو تحوقربان، خسته -

 وارد شود. یندر کنار رفت تا شوب یاز جلو دراگونوف

 تازه کرد و گفت: یو نفس یستادوارد شد و در همان کنار در ا شوبین

 یک ید... شایدشا یگنم یرن؛اون رو بپذ خوانی... نمیچارهدختربچه ب -
 داشته باشه! یر واگ یماریب

که با   یبا تاسف سر تکان داد و موضوع حرفش را عوض کرد، با وحشت  بعد
 گفت:  زدیآن در چشمانش موج م یادآوری

 به من حمله شد! یباعمارت تقر  یک قربان، نزد -

باز با  ینشوبطلب کرد و  یشتریب یاتبا تعجب و حرکت سر جزئ دراگونوف
 نفس نفس زدن گفت:

 یها... جاسوسهایها هستن... اون لعنت از جرمن یمیمطمئن بودم که ت -
ها متوجه شدن و اون یر کردم به افراد اطالع بدم اما متاسفانه د  یاحمق! سع

 !یمبازداشت کن یمها رو تونستاز اون یکیها... از اون یکیفرار کردن... تنها 

 قطع کرد: حرفش را دراگونوف

 االن تو بازداشتگاه هست؟ -

 سر تکان داد: شوبین
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... یمببر   ییشب بود و دستور داد که اون رو به اتاق بازجو  یفتش  یوانوفنه، ا  -
هم  یوانوفا یهابا شکنجه ی... حت یدهبه خرج م یبردبار یلیخ ینامرد عوض

 .لب از لب باز نکرده... 

 گفت:  دراگونوف

 .... شدمیکاش زودتر مطلع م  چه خبرا، ینمبب رمیم -

 گفت:  شوبین

 ... .یقربان، موفق باش -

 یچون هنوز لباس فرم به تن داشت فقط اسلحه و کالهش را از رو  دراگونوف
 رفت. یروناز اتاق ب ینبرداشت و به همراه شوب یز م

 یستادهنگران در کنار در ا یابا چهره یوانوفا یدندرس ییبه اتاق بازجو وقتی
 بود.

بهم  یشاز پ یشو ب دادیبه او سالم نظام یوانوفکه جلو رفت ا  دراگونوف
 .یستاددر ا یو جلو یختر

 .... ینمشبب خوامیبرو کنار م -

 و ندامت گفت: یبا ناراحت  ایوان

 .متاسفم...  یلیفرمانده خ -

آن  یدندر دم در و د یوانوفا یدنو هم دراگونوف با د یندو، هم شوب هر 
 افتاده باشد. یاتفاق بد دادندیحاالت چهره در صورتش احتمال م
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 شده؟ یچ  -

 یر سر به ز یبا شرمندگ  یوانوفو ا یددراگونوف پرس یبه جا ینرا شوب این
 انداخت:

 راستش... چه طور بگم...؟! -

 زد: یادفر  یتبا عصبان دراگونوف

 شده؟ یچ  -

 گفت:  یناه کرد و رو به دراگونوف و شوب ایوانوف

 اون جاسوس مرد! -

 جا خورد. شوبین

 :یدپرس یادو با فر  طور ینهم هم دراگونوف

 یره؟تا بم یاش کردتو اون قدر شکنجه یعنی -

 اطالعات بده...  خواستیکرد... نم  ینه! نه! اون لعنت شده خودش خودکش  -

 را کنار زد. یوانوفا یتبا عصبان دراگونوف

 را باز کرد و وارد اتاق شد. در 

بسته  یشرا نشانده و به صندل اییبهرنگ مرد غر  یدبزرگ و سف یز م پشت
 بودند.

 غرق خون بود. سراپایش
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 و تمام کرده است. یاوردهدوام ن یادمعلوم بود که از شکنجه ز کامال

را  یاتیاشئم حبار عال ینآخر  یو برا یستادهدر کنار او ا یدبا روپوش سف دکتر 
 بکند. یاو هم نتوانسته بود کار یحت  کرد،یچک م

 و با تاسف گفت: یددراگونوف دست از کار کش یدنبا د دکتر 

 متاسفم... بر اثر... . -

 حرف دکتر را قطع کرد: ایوانوف

 .... یبر  تونییم یگهدکتر شما د یآقا -

ونوف با دست برود که دراگ  خواستیدوست نداشت وارد بحث شود و م  دکتر 
 را گرفت و نگاهش را به صورت دکتر متمرکز کرد. یشجلو

 یباز هم برا  یآن مرد چطور مرده است، ول  یدونمم  یدکتر، من خودم به خوب   -
 مرد؟  یچ   یاون جاسوس برا  یبد  یحبرام توض  خوامیاز شما م  یشتر ب  یناناطم

 گفت:  ید،که ناچار بود بگو  دکتر 

 به خاطر جراحات شکنجه! -

 انداخت و اه کرد. ینسر به پائ یدیبا ناام ایوانوف

 یتشموقع ینو ا کندیدراگونوف سرزنش و احتماال مجازاتش م دانستمی
 .انداختیرا به مخاطره م

 .یبرو تونییخب دکتر، شما م یار بس -

 شد. یرهخ یوانوفپوزخند زد و به ا دراگونوف
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 رفت. یرونب ییداد و از اتاق بازجو یجا فشیک  یرا تو یلشوسا دکتر 

 گفت:  ایوانوف

 کنم.  یپنهان کار خواستمیمتاسفم نم -

 :یز با خشونت حرفش را قطع کرد و مشت زد به م دراگونوف

 یک  یو با سر خود شکنجه کردن اون مرد باعث شد یکرد  یاما پنهانکار -
 جاسوس از دست ما بره!

 اخم کرد: ایوانوف

 یمار نداشتم که مردک ب یبشه و اطالع  یطور ینا خواستمیمن نم یول -
 هست.

 و به طرف جنازه غرق خون رفت و گفت: یدآه کش یبا ناراحت  شوبین

 یکه تو وارد کرد یجراحات  یننبود با ا یمار اگه ب یهم بود، حت  یهر کس -
 .یمردم

 یزمرا لعنت فرستاد که بر آتش خشم دراگونوف ه یندر دلش شوب ایوانوف
 .ریختیم

 بود گفت: یافتهخود را دوباره باز  یکه خونسرد  دراگونوف

 کار شما رو به مقامات باال گزارش خواهم داد!  ینا -

 و شوکه شد: یدهم جا خورد و هم ترس ایوانوف

 ی؟چ  -
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دشآورش را نگاه صورت چن کهینسر جنازه را باال گرفت و بعد از ا دراگونوف
را با دستمال   ینش. دست خونیفتدب  یز م  یکرد سرش را رها کرد تا با ضرب رو

 گفت:  یپاک کرد و با خونسرد یز م یرو

کارت رو به   ینو من ناچارم ا یمجازات بش یخودسر  ینبه خاطر ا یدتو با -
 مقامات باال گزارش بدم.

 برد: یادمقام دراگونوف را از  یاجا خورد و لحظه ایوانوف

 ی؟چه کارها جاینبس کن تو اصال ا یاوه سرگ  ی؟چ  -

 ادامه داد: یوانوفجا خورد اما ا یوانوفاز جسارت ا شوبین

 یچیه ی،جوان  یلیحس برت ندارد تو خ یندار یفرماندگ  یتو حکم رسم -
 یلطور خواست دل ینا یرمرد! چون اون پیامکان ندارد فرمانده شو یستی،ن
 یواقع  یمنتظر بمونم تا فرمانده   دمیم  یحبشه... من ترج  ینحتما هم  یشهنم

 به من دستور بده و قصد مجازاتم رو داشته باشه... .

گرفته بود دراگونوف با  یافهو ق کردیم یوراج  یوانوفکه ا یتمام مدت  در 
 .کردینگاهش م یخونسرد

 :یدرا به دنبال خود کش یوانوفآهسته و نجوا کنان ا شوبین

 یدردسر برا ینقدر ... ایستما سرگ یفرمانده بعد یدونیم انوف،یوبس کن ا -
 خودت درست نکن... .

 رفت. یروناز اتاق ب یز تمسخر آم یو بعد با نگاه  یددستش را کش ایوانوف

 دلش گفت: یتو کردیکه او را با نگاهش دنبال م  یتمام مدت  شوبین
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 هم هست... .متاسف باشه تازه طلبکار  ینکها ی! به جاییعجب مرد پررو -

 بود اشاره کرد: یستادهکه گوشه اتاق ا  یبه نگهبان ساکت  دراگونوف

 ببر... . جاینجنازه رو از ا ینو ا یاب -

 یروناز اتاق ب  ینکه جلو آمد دراگونوف به سمت در رفت و همراه شوب  نگهبان
 رفتند.

 یآهسته و پا به پا ییهاتا اداره را با قدم ییاتاق بازجو یر طور که مس همان
 دراگونوف گفت: کردندیم یهم ط 

 ینظام ییچون توانا کردمی... فکر مکردمیمن درباره اون اشتباه فکر م -
دشمن رو شکست   یو همراه هم و با همفکر   یادبه کمک ب  تونهیداره م  یخوب 
 .کنهیهست و سر خود عمل م یگستاخ و خود را  یار اما اون بس یمبد

 با تجربه ادامه حرفش را گرفت: ینادامه نداد و شوب یگر د دراگونوف

قدرتمند نشان دادن خودش   یدرسته... اون فقط فکر استفاده از قدرتش برا  -
قدرت و  کهینبلکه ا شهیمردم رو نجات بده خوشحال نم کهینهست... از ا

 .کنهیبکشه شادش م یگرانرو به رخ د هاشییتوانا

 فشار داد. یرا گرفت و کم ینشوب یبازو دراگونوف

 .یدبگو یزیچ یخواهدمتوجه شد دراگونوف م شوبین

 فرمانده. ید،بگ -
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از همه اعتماد دارم... اعتماد من   یشتر من به تو ب  ی،حاال بعد از فرمانده متوف   -
 .گردهیبشم اون اعتماد هرگز بر نم  اعتمادیو اگه بهت ب   یادسخت به دست م

 چپ و راست حرفش را قطع کرد و تند گفت:با تکان دادن سر به  شوبین

راستش   تونم،یمن نم  یرو به من بد  یوانوفا  یگاهجا  خواینینه قربان، اگه م  -
شدم حق با شماست... من فقط به درد سرباز   یر اون رو ندارم... من پ  ییتوانا

 ... . خورمیبودن م یمعمول

 گفت:  دراگونوف

کنارم   یشههم خوامیخودم کنم... م یتو رو مشاور شخص خوامینه، من م -
 یکه دار  یاتیو تجرب یاز همه ما سن دار یشتر ... تو بیو دست راستم باش

 کمکمون کنه.  تونهیم

 خنده و گفت: یر خنده آور بود، زد ز ینتعجب در چهره شوب حالت

 آه قربان شما چقدر... . -

 کار رو خواهم کرد.  ینا نگ در یکردم ب   یافترو در یامحکم رسم یوقت  -

 افزود. یشرا گفت و به سرعت قدمها ینا دراگونوف

 او به اتاقش همراهش بود. یدنتا رس شوبین

 در اتاق و بعد از باز کردن در، دراگونوف گفت: دم

 !یبرو تونییبا تو ندارم م یحاال هم کار ین،شوب -

 خب فرمانده... شبتون خوش! یار بس -
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 و همه آن را خواندند. یدرس یتا حکم رسم یدل کشماه طو یکبه  نزدیک

 ها دراگونوف انتخاب شده بود.آن یشیآن فرمانده موقت و آزما طی

سکان   یشیماه دراگونوف به طور آزما  یک  ینگونه بود که در ا  ینانتخاب ا  این
بعد  آمدیاز عهده آن بر م یو اگر به خوب  گرفتیارتش را به عهده م یتهدا
 .شدیکامال از آن او م  یگاهجا ینماه ا یک یناز ا

 یکه نگران کننده بود سن و احتماال تجربه کم دراگونوف برا یزیچ تنها
 مدت بود. یندر ا یفرماندگ 

هم اخم کرده بود و  یوانوفسال سن داشت! ا 19نبود اما او تنها  یکردن   باور 
 بود. یدههم ترس

پشت  یرینسا یدگانقابل دآرام، م ییهاراحت و با قدم یالبا خ دراگونوف
 داد. یهکه حاال قانونا متعلق به او شده بود نشست و تک  یزیم

 .یستادا یز جلو آمد و مقابل م ینو شوب یایداشاره داد که جلو ب ینشوب به

 یرونگذاشته بود را ب  یز م یکه از قبل آماده کرده و در کشو  یابرگه دراگونوف
 گذاشت.  یز م یو رو یدکش

 داد: ینامضا کرد و بعد به دست شوب ینوشت، کم کمی

 یعنیخود  یپس در شغل فعل ین! شما از اینشوب یچآلکساندرو یومآرت -
بازنشسته و به عنوان مشاور من  یدست  یساخت بمب افزار و نارنجکها

 ... .یدبرگه رو امضا کن ینا یتداشت، در صورت رضا یدخواه یتفعال
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رفت.  یروناحترام کرد و از اتاق ب یحکم را گرفت و امضا کرد و ادا شوبین
 بود. یوانوفحاال نوبت ا

 !یوانوفا یلیایویچا یآلکس -

که  کندیم یافتبود که در یجلو آمد، آنقدر نگران حکم یبا نگران  ایوانوف
 لرزان بود. یشقدمها

 بله فرمانده. -

در کمال احترام  یشهبار بر خالف هم ینا زد،یخودش را به آن راه م ایوانوف
 بود. یستادهمقابل دراگونوف ا

 داد. یوانوفو به ا یدکش  یگر چند برگ د یر را از ز یابرگه فرمانده

 :یدپرس ایوانوف

 قربان؟ یهچ ینا -

و تنها به عنوان  شهیشش ماه عنوان شما گرفته م یحکم توست، برا ینا -
 کرد.  یخواه  یتارتش فعالپزشک 

و با گله   یدباشند از جا پر   یختهر  یوانوفرا به صورت ا  یخپر از آب    یسطل  انگار 
 تند به زبان راند:

 یل؟آخه به چه دل ی؟چ  -

 گذاشت و گفت:  یز م یزد و خودکار را رو یلبخند حرص آور دراگونوف
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 یمن خطا خواییاگه م ین،شما محفوظ هست؛ همچن یگاهنگران نشو جا -
خارج   وقتیچه  یگهتا د  یتعهدنامه رو امضا کن  ینا  یدبا  یرمبگ  یدهشما رو ناد

 .ینکن یاز دستورات و سرخود کار

نشست و آن را به  هایاز صندل یکی یمتوجه تعهدنامه شد و رو ایوانوف
 دست گرفت تا مطالعه کند.

 یطیشرا  یچکه تحت ه  کنمیقبول م  یوانوفا  یآن نوشته بود که من آلکس  در 
بدون دستور  یصورت  یچرا ندارم و در ه یگاهپا یگر حق دخالت در کار افراد د

 .کنمیو... نم یدستور ده  یت،موقع یینمافوق خود دست به شکنجه، تع

اجازه را دارد   ینپا بگذارم فرمانده من ا  یر تعهدنامه را ز  ینکه من ا  یصورت   در 
 که مطابق قانون با من برخورد کند.

 گذاشت.  یز م یحرص تعهدنامه را رو با ایوانوف

 بود. یسرخوردگ  یشبرا ینآن را امضا کند و ا خواستیابدا نم دلش

 یرونبلند شد و به طرف پنجره رفت تا به ب یز از پشت م یخیالب دراگونوف
 .یردنظر بگ یر نگاه کند و افرادش را ز

ها را امضا کرد و از جا بلند شد درآورد و فرم یببا اکراه خودکار از ج ایوانوف
 زد: یشتا با عجله آن مکان خفتآور را ترک کند که دراگونوف صدا

 .یرفت خودکارت رو ببر  یادت ی،چقدر عجله دار یوانوف؟کجا ا  -

 برگشت و خودکارش را برداشت. ایوانوف

 ارج شد.گرفته از در خ  یابا چهره یوانوفبه او پوزخند رفت و ا دراگونوف



 

 
52 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 ینکه شوب  کردیاز آن رفته بود نگاه م یوانوفکه ا  یهمچنان به در  دراگونوف
 وارد شد. یمهسراس

 .زدییدر م یدبا -

 :یستادکرد و به طرف دراگونوف آمد و مقابلش ا  یعذرخواه  شوبین

 فرض بشه اما... . یادبیممکن هست ب ینکه ا  دونمیقربان م -

 حرفت رو بگو! -

دراگونوف را  کردیم یکه سع  یهم فشرد، با لحن یرا رو یشهاپلک  شوبین
 گفت:  یایدقرار بدهد تا دل او به رحم ب یر تحت تاث

 ینکها یاپول ندارن  یا کنن،یها دارند بهانه ماون دختربچه، راستش اون -
 .یستجان اون دختر براشون مهم ن

 یبرده بود و اندک  یادچند روز دختربچه را از  ینا یتعجب کرد، ط  دراگونوف
 :گویدیکدام دختربچه را م  ینکدام شوب  یاوردب یادتا به  یدطول کش

 افتاده؟ یاون دختر اتفاق  یچب شده، برا -

 جواب داد: شوبین

 دارم... . یاز فرمانده من به پول ن -

 برگشت: یزشپشت م دراگونوف

 خب، چقدر؟ یار بس -

 پا و آن پا کرد: ینا شوبین
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 !یدماه من کم کن  ینباشه... لطفا از حقوق ا  یروبل کاف   40راستش... فکر کنم    -

 ینگذاشت، شوب  یز م ینگفت و پول را رو یزیچ یتعجب کرد ول دراگونوف
 برق زد و گفت: یآن را برداشت و چشمانش از خوشحال

... رمیم یدنش... من عصر به دخواستمیقطار م یاون دختربچه تو یبرا -
 .کنهیرو بدم وگرنه پرورشگاه قبولش نم یلشدارو و وسا ینههز  یدبا

 .رسیدیشاد و سرزنده به نظر م نهایتیب  شوبین

 :یدپرس یکنجکاو  یبا کم دراگونوف

 گذره؟یحالش چطوره؟ تو پرورشگاه بهش بد نم -

 :یدکش  یآه  شوبین

متکارها به خد ی! حت یستن یخوب  یجا اصال جاپرورشگاه... اوه اون -
 و معصوم!  یک کوچ  یهاکنن! بچه  یبدن   یهها رو تنببچه  دنیخودشون اجازه م

 :یدرا بزند و پرس یزیآنقدر متاثر شد که دراگونوف توانست حدس چ شوبین

 افتاده؟ یجا چه اتفاق بهم بگو اون یقادق ینشوب -

 به افسوس سر تکان داد و گفت: شوبین

 یشکه از آزما  یدختربچه رفتم متوجه شدم هنگام  یدنچند روز قبل که به د  -
 یتپرستار اون رو مورد ضرب و شتم قرار داده و در نها کردهیخون امتناع م

 دستش شکسته... . یسوزن تو

 جا خورد و خشم و نفرت وجودش را پر کرد: دراگونوف
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 ده؟پرستار اون بچه کوچک رو مورد ضرب و شتم قرار دا -

 کرد دراگونوف را آرام کند و گفت:  یسع شوبین

االن حالش خوبه و به  یومده،به وجود ن یمشکل ید،البته نگران نباش -
 .کنهیها گوش مدستورات اون

 نگاهش به ساعت افتاد: شوبین

 برم. یدنشبه د یداوه با -

 .یمبذار با هم بر  -

 .کنمیده مرو آما ینماش رمیفرمانده! پس من م شمیخوشحال م -

 .کردیبه دخترک فکر م یتا لحظات  ینبعد از رفتن شوب دراگونوف

بود  یدهخواب یندر آغوش شوب یتکه در اوج معصوم  یآن بچه را موقع چهره
چه   یافکر کند که آ  توانستینم یداشت اما االن و با گذشت چند ماه   یادبه  
 شده است؟ یشکل

کرده بود به   یدنکه برف دوباره شروع به بار  یدر بعد از ظهر و هنگام هاآن
 تا دختربچه را مالقات کنند. یدندپرورشگاه رس

بود که حال متروک شده و  یمیقد یسایکل  یک یساختمان سنگ  پرورشگاه
 .کردندیم یها را آنجا سرپرست بچه

 ترسناک بود. یو کم یرهبه قلعه، سرد، ت یهشب مکانی
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جا آشناتر بود با پرستار شروع به صحبت درباره آن ینکه با مسئول  شوبین
داشت قدم  یشتریب یدختربچه کرد و دراگونوف که به خاطر عنوانش آزاد

 .یندها رفت تا او را ببپرستار به اتاق بچه ییزنان و با راهنما

خردسال بود که  یاهپر سر و صدا و پر از بچه یز،نه چندان تم ییفضا جاآن
 سال هم نداشت. 8ها آن ینبزرگتر 

بسته شده بودند و   یبودند در تخت خود به طرز بد  یمار ها که باز بچه  بعضی
 و... بودند. یوار د یبا گچ رو ینقاش ی،هم در حال باز هایبعض

 ناراحت کننده بود. ییکل فضا  در 

 .یافتن ییاتاق بزرگ را از نظرش گذراند اما کودک آشنا دراگونوف

به جلو  ی... رفته باشد قدمیاتخت، کمد  یر دخترک به ز یدشا ینکهفکر ا با
 .یدرا از پشت سرش شن  یدندو  یبرداشت و هنوز قدمش کامل نشده بود صدا

دختربچه که به او زل زده بود و نفس   یدنرا برگرداند و با د  یشرو  دراگونوف
 لبخند بر لب آورد. زدینفس م

سرش را باال گرفت تا بتواند دراگونوف که حدودا صد و نود  دختربچه
 .یندقد داشت را بب متر یسانت 

و  یگاهاز جا یادیهر چه باشد در مقابل کودکان معصوم که فهم ز دراگونوف
 باشد. یاز خودش بخواهد با ابهت و جد توانستیندارند نم یگرانوجه د

 نشست و هم قد دخترک شد. او
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داشته   یخوب   یکرد احوال پرس  یسع  یها صحبت کند ولبچه  نبود چطور با  بلد
 باشد:

 .سالم...  -

را خورد که  ینلحظه حسرت ا یکلحظه، فقط  یکلبخند زد و در  دراگونوف
 بود. یامدهبچه ن ینا یدار چرا زودتر به د

آن را  یطشرا یناما متاسفانه شوب یداد،بچه انجام م یبرا ینکه شوب  کاری
 قبول کند. یبه فرزندخواندگ نداشت که بچه را 

 داشت. یریو هزار جور درد پ یسوار یماریاز پنجاه سال داشت؛ ب بیش

 نه؟ شناسی،یتو منو م -

 سر تکان داد. ییدبه تا یخجالت  دختربچه

به سراغش آمده  کهینحداقل ا یا شناسدیاو را م دادیبچه، نشان م اینکه
 .نمودیم یبدراگونوف عج یبود برا

 یناول  یناز رفتار کودکان نداشت و ا  یدرک درست و شناخت کاف   قتویچه  او
 با او روبرو شده بود. یک بود که از نزد یکودک 

 یک را از نزد  یابود چون تا به حال بچه یکار ناش  یندراگونوف در ا  یدشا  البته
 ها ناوارد بود.و به اخالق آن یدهند

 .کردیبه دخترک نگاه م هنوز 
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ها را باز و آزاد و رنگش بلند و تا بازوانش بود و آن یصاف و قهوها موهای
 باد گذاشته بود. یار در اخت

 .زدیم یبه کبود اشیرهچشمان ت یر داشت و ز یدهرنگ پر  پوستی

باعث شده  ینبود که ا یکنزد یشهاکمرنگ و به چشم  یف،ظر  ابروهایش
 افسرده و نگران به دختربچه بدهد. ین،غمگ ینب یبود حالت 

 بر لب داشت. یلبخند عامه پسند رنگشیب  هایلب

 یشور و شگفت  یتو با نها زدیو فقط لبخند م گفتینم یز چ یچه دراگونوف
 .کردینگاهش م

 !یابا من ب -

دست کوچک و سردش را در دست دراگونوف گذاشت و با هم به  دختربچه
 ساختمان رفتند. یراهرو

 برات چه طوره؟ جانیا -

 با فکر جواب داد: دختر 

 ینجاا یگهم ینهست که دارم؛ شوب ییتنها جا یرو دوست ندارم ول جاینا -
 .یابونهبهتر از خ یلیخ

، شوب -  حق داره. یندرست 

 در راهرو نشستند. یمکتین یسه رو هر 
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و  کردیاو را گرم م یدخترک انداخت که به خوب  یرا رو یشپالتو دراگونوف
 لبخند زنان گفت:

 یدهسال نرس یکو من مطمئن هستم که به  یهست  یاتو دختربچه بامزه -
 .کنییم یداپ یاخودت خانواده یبرا

 دختر. -

 ینصورت غمگ یدنبا د ینبرگشت و شوب ینشوب یصدا یدنبا شن دختربچه
 دختربچه گفت:

 رات دارم! ب یدختر خبر خوب  -

 خبر خوب را بشنود.  ینو منتظر بود ا  کردینگاه م  ینبه صورت شوب  دراگونوف

 گفت:  رفتیکه به طرف دختر م  ینیدر ح شوبین

 ی! وقت یننتو رو بب خوانیدارن م یمناسب یکه وضع مال یخانوادها -
ها از اون  دادن،یم  یحها توضها به آنپرورشگاه داشتند درباره بچه  ینمسئول

 !یننتو رو بب خوانیخوششون اومده و م تو

 جا خورده بود. دختربچه

دست او را گرفت و دنبال خودش  یننبود ناراحت هم نبود شوب خوشحال
 :یدکش

 هستن. یر و با اونا صحبت کن... االن دفتر مد یاب -

 :یدپرس دراگونوف
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 اون براشون مهم نبوده؟ یماریب یعنی -

 گفت:  یبا خوشحال شوبین

- . ...  نه... اصال 

که   ییبرد جا یر دختر را با خود به دفتر مد یناما شوب نمودیم یبعج اگرچه
 آراسته منتظر دختر بودند. یبا سر و وضع یانسالزن و شوهر م

 یستادعقب ا کشیدیخجالت م یو چون کم یدها ترسآن یدنبا د دختربچه
 و جلو نرفت.

 ر برد.دستش را گرفت و به مقابل زن و شوه مدیر 

مافوق خود  یشرفت و پ یروناز اتاق ب یتو رضا یهم با خوشحال شوبین
 بازگشت:

شد، احساس  یدابچه پ ینا یبرا یخوشحالم که باالخره پدر و مادر یلیخ -
 .رهیحدر م جاینداره ا کردمیم

 :یدبا فکر پرس دراگونوف

 یرن؟که اون زن و مرد دختر رو بپذ  یقدر مطمئن هست  یناز کجا ا -

 گفت:  شوبین

 دونمیفقط سالم باشه؛ نم  یستشکل و سن بچه براشون مهم ن  یگفتنابتدا م  -
و  یدنعکس اون رو د یوقت  ینه ول یابه اونا گفتن  یماریدرباره ب ینمسئول
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دادم عاشقش شدن و گفتن مثل دختر خودشون دوستش   یحمن براشون توض
 خواهند داشت.

بود چشم دوخت و با پوزخند  یر به پنجره طبقه باال که اتاق مد دراگونوف
 گفت:

 کنه.  یداپ یو خانواده خوب  یباشه و اون دختر زندگ  طور ینکه هم  یدوارمام -

ف در رفت. کرد بحث را تمام کند و به طر   یجمله سع ینبا گفتن ا دراگونوف
 هم همراهش شد و دوباره از دختربچه گفت: ینشوب

 یرو به فرزندخواندگ  یابچه خواستنیهاست که مزن و شوهر مدت ینا -
 اییگهبوده؛ اول بچه د  یدهها به توافق نرسپرورشگاه با اون  یاقبول کنن اما گو

 ینرو مد نظر داشتن اما اون بچه به شدت تخس و نافرمان بود و بعد که ا
 اون رو ببرن.  هفته  ینا  کنمیاز اون خوششون اومد؛ فکر م  یدندختربچه رو د

 :یدپرس دراگونوف

 ینی؟اون رو نب یوقت  شهیدلت براش تنگ م -

 صادقانه جواب داد: شوبین

 زدمیمدت مرتب بهش سر م  یندلم تنگ بشه... باالخره تو ا  کنمیآره فکر م  -
 .یمو با هم دوست شده بود

دختر احساس  یندهبه آ  یشیدنو با اند یدکش  یقیبخند نفس عمبا ل شوبین
 کرد.  یراحت 

 دوشنبه بود. روز 
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هفته  ینهنوز در پرورشگاه بود و آن زن و شوهر گفته بودند در اواخر ا دختر 
 .برندیاو را به خانه م

و ترس  یدختربچه با ناراحت  زدیچون هر وقت سر م زد،یکمتر سر م  شوبین
شود که به  ینکه مانع ا  خواستیو از او م کردیلحظاتش را زهر م یهو گر 

 ها برود.خانه آن

 .ترسیدیاز آن زن و مرد م دختربچه

 بودند. یطانیها شنظرش آن در 

 خوردیکرد تا دختربچه را قانع کند اما هر دفعه شکست م  یسع  یلیخ  شوبین
 .دادیم یحو سکوت را ترج

دختربچه به خانه و گذشتن چند روز  آرام، همه بعد از رفتن  کردیفکر م او
 .پذیردیها را به عنوان پدر و مادرش مو دختربچه آن یشودخوب م یز چ

*** 

او  یروز مانده به رفتن دختربچه که حاال آن زن و مرد نام آنا را بر رو یک 
 شده بود. یینگذاشته بودند، روز تولد او تع

شده  یبستر  یمارستاندر ب اشیهلنتوانست برود؛ به خاطر مشکل ک شوبین
را بدهد و   اشیهدختربچه برود و هد  یدنبود و از دراگونوف خواست که به د

 .یرفتدراگونوف هم پذ

 دهد. اشیو دلدار یندهم او را بب یگر د ینبود بار بد

 .کردیاحساس دختربچه را درک م یبه خوب  دراگونوف
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 دختربچه رفت. یدنبود به د بلند و کاله یکه پالتو  یبار با لباس شخص این

دراگونوف  یدنبود و دختربچه از د یدهخر  یهاو هد یطرف خودش هم برا از 
 .یدادنشان م طور ینخوشحال شد و چهره دراگونوف هم هم یلیخ

را با دختربچه بگذراند و بعد از کسب  یجوان اجازه گرفت تا لحظات  فرمانده
 پرورشگاه رفتند. یپشت  یاطاجازه، همراه دخترک شد و به ح

 یومد؟ن ینچرا شوب -

 نشست و دختربچه هم در کنار او نشست. یمکتن یرو دراگونوف

 یهروز رو فراموش نکرد و برات هد  یناما ا  یادبود و نتونست ب  یمار او سخت ب  -
 هست... . ییروبرو یاطح یتو اتیهتو بدم. هد گرفت و به من داد تا به

 تشکر کرد. دختربچه

 ینی؟اون رو بب یبر  یخواینم -

 دختربچه نداشته باشد جواب داد: یبرا یتیکه جذاب  انگار 

- !  بعدا 

او ور  یمدست دراگونوف را در دست گرفت و همانطور که با دستکش ضخ او
 :یدپرس رفتیم

 بد بود؟ یلیحالش خ ینشوب -

 که بچه نگران نشود:  یدبگو یرا طور یتکرد واقع  یسع اگونوفدر 
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 ینگران   یجا  شهیحالش خوب م  یاو به زود  کنن،یدکترها امشب عملش م  -
 .یستن

و منتظر  کردیبه او نگاه م  یرهبه فکر فرو رفته بود، دراگونوف هم خ  دختربچه
 او بود. یهاحرف یدنشن

 بینم؟یشما رو نم یگهبعد از رفتن به خانه اون زن و مرد، من د -

 جواب داد: دراگونوف

 ... .یکنمنه، فکر نم -

 انداخت. ینچشمانش را بست و سرش را پائ یبا ناراحت  دختر 

 .یکنیتو هست دختر... به مرور بهش عادت م یزندگ  ینا -

 گفت:  دختربچه

بودم... اون زن و مرد هم از  یتر بدمادرم منو رها کنه؟ حتما دخ یدچرا با -
 .یادمن خوششون نم

 با لبخند گفت: دراگونوف

 .یدمکه تا به حال د  یهست   یابچه  ترینیتو دوست داشتن  یست؛ن  ینطور نه ا  -

بود که دراگونوف  یابچه یندختربچه اول ینا گفت؛یالبته هم که دروغ نم و
 .داشتیو قدم بر م کردیصحبت م شدیبا او رو در رو م

 ... .یترسممن از اون زن و مرد م -

 .یدرا گفت و زانوانش را در بغل گرفت؛ دراگونوف خند ایندختربچه
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نداره، قرار هست اونا پدر و مادر تو بشن و تو به مرور بهشون عادت  یترس -
 .یکنیم

 ینبهم سر بزنه... شوب ینجا بمونم و شوب ینهم خوامی... مخوامیمن نم -
بمونم و  ینجاا خوامیمن م یشش؟من برم پ ذارنینه چرا نممهربو یلیخ
 .ینمشما رو بب یشههم

مدام بهت سر بزنم... االن هم اگه   تونمیدارم و نم  یادیز  یدختر، من کارها  -
 بود. ینبه خاطر درخواست شوب یدنتاومدم به د

برد تازه متوجه چهره بهت زده و مغموم   یاناش را به پاجمله  یوقت   دراگونوف
 دخترک شد.

خود، ناباورانه به دراگونوف نگاه   یگناهبا چشمان درشت و معصوم و ب  دخترک
را  ییهاگفته  ینچن یدنکه دخترک انتظار شن  رسیدیبه نظر م یطور کرد،یم

 از او نداشته باشد.

 .فهمییرو نم یزهاچ ین... و ایالبته تو بچه هست  -

 یدنشروع به لرز یشهاچشمان دختربچه نقش بست و گونه یوت اشک 
 کردند.

 از جا برخواست و گفت: دراگونوف

 ... .یرو حل کن یز همه چ یهبا گر  تونیی... تو نمشهینم یطور یننه ا -

 یا یردبه دراگونوف زل زده بود، منتظر بود دراگونوف حرفش را پس بگ دختر 
 یاهر هفته  یاکه هر روز   توانستیف نمکند اما خب، دراگونو  ییاز او دلجو
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او  یبرا یکس  یا یز به چ یبود و وابستگ  ینظام یکهر ماه به او سر بزند، او 
 یشیآزما ندهفرما یو در ضمن او به تازگ  شدینقطه ضعف محسوب م یک 

دختربچه  یک و نه  گذاشتیکار م  یبرا یدشده بود و تمام تمرکز خود را با
 .یتیمو احتماال   یمار ب

 ... .یمن واقعا متاسفم ول ینبب -

 .یداز جا بلند شد و به طرف در ساختمان دو دختربچه

 به دنباش صدا زد: دراگونوف

 ... .فهمییم یبزرگ بش یوقت  -

و برگشت و به دراگونوف نگاه کرد، دراگونوف در  یستادا یدر جا دختربچه
 گفت:  رفتیکه به سمت او م  یحال

کارم   یدمن با  یتهستم و اولو  ینظام  یکشلوغ هست... من    یلیخ  سر من  -
 ینات مخالف نباشن شوبباشه... اما اگه خانواده جاینو مراقبت از مردم ا

 بهت سر بزنه. تونهیم

شده  ینغمگ یمتوجه شده بود که دخترک چقدر به سادگ  یدبه او رس وقتی
 است.

که نداشتن خانواده   دانستیو م فهمیدیاز سنش م یشساده... او ب خیلی
خوب، محبت، امکانات و  یتنداشتن پناه، موقع یبه معن یاجامعه یندر چن
 و... است. ییتنها
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 یا یناو شوب خواستندیاش نمخانواده یرا دوست داشت ول ینشوب یطرف  از 
دختربچه خوشحال نبود و به فکر فرو  ینهم یو برا یندرا بب یگر د یچکسه

 رفته بود.

نامفهوم... دراگونوف و  یآمده ول یادشبه  یزهاییکه چ  آمدیاش مچهره به
 نشستند. یاطح یتو یمکتن یدختر دوباره رو

 یدبود که دختربچه به دراگونوف چسب  یشدن و رو به سرد  یک در حال تار  هوا
 و دستانش را دور او حلقه کرد.

 یول ینمرو بب دیدمیکه قبال م  یچکسه خوانیو مرد بهم گفتن نماون زن  -
من رو دوست  یدرو دوست دارم... شا ین! من دوستام و شوبخوامیمن نم

 جاینکه ا  یهمه کسان   یمن تو رو هم دوست دارم... دلم برا  یول  ینداشته باش
 ... .شهیهام تنگ ممعلم یهستن حت 

 ده بود.ش ینغمگ هاینا یادآوریبا  دخترک

 بدهد. اشیدلدار کردیم یسع دراگونوف

دور   جاینشون از اخانه  یددارن، شا  یموجه  یلکارشون دل  ینا  یحتما اونا برا  -
 .یتو وابسته بش خوانینم ینکها یاباشه و 

را  یسادگ  ینبه ا یزیکرد دختربچه را نوازش کند، گرچه چ  یسع دراگونوف
 .یدو صاف دخترک کش یرهت یبه موها یدست  یبلد نبود ول

 یگمرو فقط من نم ینبود، ا یخوشبخت خواه  یدتخانواده جد یشتو پ -
 داشت. یحس ینهم بود مطمئن هستم چن یناگه شوب
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 از آغوش او جدا شد و به صورت دراگونوف نگاه کرد. دختر 

 نم آلود و براق بودند. یشهاچشم ینکرده بود ول یهبار گر  این

 راگونوف!د یدراگونوف! آقا یآقا -

 .یدبه طرف صدا برگشت و زن مسئول پرورشگاه را د دراگونوف

 وقت تمام شده است. یدآمده بود تا به دراگونوف بگو رسیدینظر م به

 برم... خداحافظ! یدخب دختر من با -

سر جا به جا کرد، به طرف دختربچه  یو کالهش را رو یستادا دراگونوف
 .یدادرا تکان م یشنشسته بود و پاها یشدر جا تفاوتیبرگشت دخترک ب 

 .یداو را بوس یشانیخم شد و پ دراگونوف

 از دراگونوف سر زده بود. اختیار یب  یکار، تا قدر  این

 .کردیبا چشمان متعجبش به دراگونوف نگاه م دختربچه

که تا آن موقع   یگریتر از هر کار دپست یلیکار دو پهلو از نظر دخترک خ  این
 بود. شناختیم

بار   یک   یماه  تواندینم یعالقه است و حت   یکه به او ب   دادینشان م یطرف   از 
 یو را ما یو از طرف  کندینم یتالش یدنشدوباره د یبه او سر بزند و برا

 .یدبوس

بود و خشک  یبود و نظام یبهمرد را، هر چند غر  ینحال دختربچه ا ینا با
. داشتیبود( دوست م یدهشن یار بس یها)دخترک از دوستانش درباره نظام
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دل  یبهدر سن او، بدون خانواده و خواهر و برادر ساده به افراد غر  ییهابچه
 .بندندیم

 یبود که چندان به دل افراد معمول ییهاهم از آن دست آدم دراگونوف
 حال دختربچه او را دوست داشت. ینبا ا یها ولچه برسد بچه نشستینم

 خواهد یپرورشگاه، مطمئن بود که دوستش دارد و م  یتو  یدار د  ینهمان اول  از 
 با او. یاکند   یزندگ  ینبا شوب یاکند،   یزندگ  یقرار باشد با کس یاگر روز

که آمده بودند   یچه زن و شوهر   یچکس،حس را تا به حال نسبت به ه  این
 یشهاهمراهش و چه معلم یهارا قبول کنند چه بچه اشیتا سرپرست 
 نداشت.

 مواظب خودت باش دختر کوچولو. -

هم نداشت، دراگونوف برگشت برود  یگریچاره د ینبود ول یراض دختربچه
 کرد:  یشکه دختربچه صدا

 صبر کن! -

 و دختربچه خود را به او رساند. یستادا ونوفدراگ

 کاغذ تا شده را در آورد و به دراگونوف داد و گفت:  یبشج یتو از 

 ییآدرس جا ین... اینبد ینرو به شوب ینبرم ا جاینحاال که قراره من از ا -
 کش رفتم... .  یر هست که قراره برم، از دفتر مد

 شگفت زده شد: دراگونوف
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 .کنمیکار رو م  ین! باشد ایبخون  تونییعجب! تو م -

دراگونوف کاغذ تا شده را گرفت او هم از   ینگفت و وقت   یزیچ  یگر د  دختربچه
 دراگونوف فاصله گرفت و به ساختمان پرورشگاه برگشت.

ماجرا بود و خود را   ینبود از دور شاهد ا  یلشفام  یواپرورشگاه که فاد  مسئول
 به دراگونوف رساند و گله مندانه گفت:

که در مقابل   ینقدر شما شده؛ ا یفتهبه شدت ش یدار د ینتو اول یادبه نظر م -
 نبود! ینبود در کنار شوب یگوششما شاد و باز

 یست؟منظور شما چ -

 یبه نظر من اصال برا ینو ا شهیاون داره به شما وابسته م  کنمیمن فکر م  -
من از اصطالحات  یدونی... میستخوب ن یاگذشته ینبا چن یابچه

 ناآگاهم اما اون بچه فوق العاده حساس هست... . یروانشناس

 خب؟ -

 یانظرش در مورد خانواده ییر تو ممکنه باعث تغ یا ینبه شوب یشوابستگ -
اون دختربچه  یطور ینو ا یرنرو به عهده بگ یشبشه که حاضرند سرپرست

 .مونهیتا ابد تنها م

 .یامن یدنشبه د یگهدارم د یمتصم ینهم یمتوجه هستم و برا -

رو گفتم که  ینا ی... ولبرنیفردا اون رو م یدشنداره، خانواده جد یاشکال -
 .یاییدن یدنشبه د یگهبرگشت د ینجادختربچه به ا یهر اتفاق  یاگه ط 

 و زن شروع به قدم زدن در باغ آرام و خلوت کردند. دراگونوف
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 ت:گف  دراگونوف

 یهبا توص  ینهم  یآگاه شدم برا  یدختربچه تا حد  ینا  یاتمن امروز با روح  -
 دوباره موافقت کردم وگرنه... . یدار شما در مورد عدم د

 :یدبا تعجب پرس زن

 شما از اون خوشتان آمده؟ -

 پاسخ داد: دراگونوف

دختربچه باهوش و کنجکاو و  یهکه اون به عنوان   کنمیطور فکر م ینمن ا -
 ... .یزهبرانگ ینتحس

 یماند چرا که چشمش به دختربچه افتاد که از روبرو یمهدراگونوف ن حرف
 .آمدیها داشت به سمتشان مآن

 .یددختر باش ینمراقب ا یوا،شب خوش خانم فاد -

 گفت:  یع سر  یوابرگشت برود که خانم فاد دراگونوف

 !یدصبر کن -

 دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: یواو خانم فادبرگشت  دراگونوف

 به من! یناون آدرس رو بد -

جا خورد اما همان طور که زن خواسته بود کاغذ را در  یالحظه دراگونوف
افزود تا زودتر خود را به در   یشهادست او گذاشت و بعد هم به سرعت قدم

 پرورشگاه برساند. یخروج 
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خود را به او رساند   یاکه پسر بچه  گشتیبر م  به طرف ساختمان پرورشگاه  او
 و گفت:

 دوست آنا هستم. یم،دراگونوف، من ماکس یسالم آقا -

 :یدپرس دراگونوف

 آمده؟ جاینبه ا شهیم یهست که مدت  یاآنا؟ منظورت همون دختربچه -

 سر تکان داد و گفت: ییدنام داشت به تا یمکه ماکس  پسربچه

 درست هست. -

 ی؟دار یکارخب با من   -

پسرک را از نظر  یفرو برد و سراپا یبرا گفت و دست به ج ینا دراگونوف
 :یدبا شرم پرس یمماکس آمد،یساله م 6گذراند، به نظر 

 ی؟دار یبپرسم شما با آنا چه نسبت  شهیاول م -

 ندارم. ینسبت  یچه -

پا و آن   ینا  یکم  یمها شد، ماکسپرسش  یهرا گفت و منتظر بق  ینا  دراگونوف
و قد بلندش  یکلبه خاطر ه ترسید،یاز دراگونوف م رسیدیپا کرد، به نظر م

 :یدپرس یتبودنش... در نها یبه خاطر نظام یدو شا

 ی؟شما آنا رو دوست دار -

 :یدپرس دراگونوف

 یه؟منظورت چ -



 

 
72 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 به اطراف انداخت و جلو آمد و نجواکنان گفت: ینگاه  ماکسیم

 یسقبول کنن به رئ یآنا رو به فرزندخواندگ  خوانیکه م یزن و شوهر  -
 پرورشگاه رشوه دادن... .

 با پوزخند گفت: دراگونوف

اون  یانداره که به دختربچه یلیدل یها خرده خالفکار باشند ولاون یدشا -
 بزنن. یبهم دختر خودشون آس

 .یزنهاون مرد زنش رو کتک م یول -

 گفت:  یدر کمال خونسرد دراگونوف

 یتها آنا رو اذاون گذارمیباشه من نم یگیکه تو م  ینطور خب اگه ا یار بس -
 کنن.

 اش برگشت.تشکر کرد و رفت و دراگونوف هم به خانه ماکسیم

 یرا جد یمماکس یهاداشت و هم حرف یشرا در پ یسخت  یروز کار چون
را فراموش کرد و   یز از دختربچه گذاشته بود همه چ  یتحما  ینگرفته بود و پا
 به خواب رفت.

 رفت. یمارستاندر ب ینشوب یدنبعد به د روز 

خوب  یادرا در آورده بودند و حالش ز هایشیهاز کل یکیعملش کرده و  تازه
 نبود.

 هنوز درد داشت. ینشوب یول کندیکم عادت مکم  گفتیم دکتر 
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کوتاه به او   یلیخ  یناز دکتر گرفت و در مالقات با شوب  یفرصت کم  ونوفدراگ
گفت   ینرا به دخترک داده و او خوشحال شده است و همچن یهگفت که هد

 باشد. یدشدر خانه جد یستیکه دختربچه االن با

چون خسته بود زود به خواب رفت و دراگونوف هم به محل کار خود  شوبین
 برگشت.

و شکنجه  یندکه گرفته بودند را بب  یدروز چند جاسوس جد ینا یبود ط  قرار 
 .یردکند و اعتراف بگ

*** 

 ی؟هست  جاینآنا تو ا -

 سر باال نگرفت.  ینداد و حت   یتدختربچه که حاال آنا نام گرفته بود اهم  همان

خم شد تا بتواند صورت  یتخت نشست و کم یکازانووا کنارش رو خانم
 .ینددخترک را بب

 .نمودیبزرگ م یآدم.ها یهو ساکت آنا درست شب متفکر  چهره

و همراه من  یرو تمام کن یختنو اشک ر یکه لجباز  خوامیآنا من ازت م -
 !یو در کنار پدرت شامت رو بخور ینطبقه پائ یایب

 ینتا شوب یبریم یمارستانکه من رو به ب  ی! شما به من قول دادخوامینم -
 . ....یننبرد یول ینمرو بب
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را آن زن چطور  یقشسر باال گرفت و به خانم کازانووا نگاه کرد غم عم ورا
دهد؟ دستش را دور آنا انداخت، اول آهسته و  ینتسک توانستیم
 او را بغل کند. یاما به مرور توانست به درست  احساسیب 

 تشنه محبت او نبود. آنا

ت، اصال حکومت رف یرونب شهیهست و نم یروقتبهت که گفتم! االن د -
 یریمهست!! عوضش فردا م یاالن حکومت نظام شه؟یسرت م ینظام

 .یبینیمرو م ینو شوب یمارستانب

 !یگیدروغ م -

 ی! حاال پاشو و تا پدرت عصبان یگمبهت دروغ نم  وقتیچ! من هیگمدروغ نم  -
 .یانشده دنبال من ب

شام  یز و دخترک به اجبار دنبالش رفت و پشت م یدآنا را گرفت و کش دست
 نشست.

مرد  یک بود  یدهکه آنا او را در پرورشگاه د  یکازانوف بر خالف آن روز  آقای
 .رسیدیاخمو و خشک به نظر م

 گذاشت.  یشو بشقاب را جلو یدآنا غذا کش یبرا زن

بدن جانوران در آن حالش به هم خورد و  یهاشکل غذا و تکه یدنبا د آنا
 گفت:

 !خورمیغذا نم ینمن از ا -

 اصرار کرد: زن
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 دارد. یبخور آنا، نگاه به شکل آن نکن طعم خوب  -

 رو برگرداند: آنا

 بخورم... . تونمینم -

 با تاسف سر تکان داد. زن

 ینهم  یکه دوست ندارد بخوراند برا  ییبه بچه غذا  توانستینم  یزود  ینا  به
 درست کند. یمروآنا ن یبلند شد و به آشپزخانه رفت تا برا

 آنا غذات رو بخور! -

 کازانوف جاخورد.  یآقا یصدا یدنبا شن ورا

 .ترساندیمرد او را م یندستور و مرموز بودن ا حالت

 !تونمینم -

و  یددست از خوردن کش خوردیکازانوف که خودش هم از همان غذا م  آقای
 گفت:  ریختیآب م نییواهمانطور که ل

 !یبتون  یدپس تو هم با یخوریمغذا م ینما از ا یبخور! همه یگمبهت م -

 ساکت ماند و لب هم به غذا نزد. ینهم یبرا یددوباره نه بگو ترسیدیم آنا

لحظه نگاهش به چارچوب در بود و منتظر بود خانم کازانووا برسد اما انگار   هر 
 .آمدینم هایزود ینبه ا

 با داد گفت: یبابار با تشر و تقر  ینا مرد
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 بخور! -

چشمانش جمع شده بود دست به  یکه از شدت ترس و انزجار اشک تو  ورا
 باز هم نخورد. یبشقاب فرو کرد ول یقاشق برد و آن را تو

 کازانوف با اخم گفت:  آقای

 !خوانیکه پدر و مادرت صالحت رو م  یبدان  یددختره احمق تو با -

 با اشک گفت: آنا

 رو نخوردم... .  یزیچ ینهمچ یچوقتمن ه -

 یبشقاب پر کرد و جلو یکازانوف قاشق را از دست آنا گرفت و از محتو  آقای
 صورت او گرفت:

 بگو آ! -

 !خورمینم -

 !یاد! مطمئنم خوشت میبخور یدبا -

 خواست بلند شود که مرد دستش را گرفت. آنا

 .رسیدیبه نظر م یمرد روان  این

که از آن متنفر بود را خورد   ییاجبار دهانش را باز کرد و غذا  یاز رو  دختربچه
 زنده قورت داد.و زنده

 یچشمانش جمع شده بود ول  یکه اشک تو  خوردیآنقدر حالش به هم م  اول
 نداشت. یآن را مزه مزه کرد به نظرش طعم بد یکم  یت وق
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 غذات رو تا آخر بخور... . یدیدخترم حاال که فهم ینآفر  -

 و حالش به نسبت بدتر شده بود.  یدهداشت و هنوز ترس  یدیحاال فکر جد  آنا

 را از دهانش ببرد. یهتا طعم ادو یدو سر کش یختآب ر لیوانی

 .یغذات رو تموم کن یدآب نخور... با یگهبسه آنا د -

آنا که داشت  یدنبود برگشت و با د یدهها را شنآن یکازانووا که صدا  خانم
 غذا بخورد تعجب کرد و خوشحال شد. شدیآماده م

و  خوردیغذا که در دهانش مانده بود حالش به هم م یههنوز از طعم ادو آنا
 درست نفس بکشد. تواندینم کردیاحساس م

در دستش بود  یوانل ینکه ا  ینیاما در ح یزدآب بر  یوانیدوباره ل واستخ
 افتاد. ینبه زم یوانو ل یردآن را بگ یناز ا یشنتوانست ب

به  یشهاو شوهر تازه متوجه حال آنا شدند که اصال خوب نبود و نفس زن
 شمارش افتاده بود.

 یزم؟آنا؟ چته عز  -

 نفس بکشم... . تونمینم -

و  یحرف  یچبهتر شد بدون ه یگذشت و حال آنا کم  یقیدقا کهیناز ا بعد
 کوچکش را برداشت و از خانه فرار کرد.  یاز جا بلند شد و پالتو یعسر  یلیخ

که زن و مرد هم لباس برداشتند و به دنبالش از خانه خارج شدند   ییدنپا  دیری
 .یزدها بود و توانست از دستشان بگر از آن تر یع دخترک سر  یول



 

 
78 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

*** 

را ترک  یگاهتا پا شدیکم داشت آماده مشب بود و دراگونوف کم هاییمهن
کشو گذاشت چراغ مطالعه را خاموش   یکاغذ را مرتب کرد و تو  یهاکند. برگه

 بلند شد. یز کرد و از پشت م

را  یفشک ی،را قفل کرد و بعد از خاموش کردن بخار یز م یو کشو کمدها
 رفت. یرونبرداشت و از اتاق ب

و خوابشان گرفته  دادندیم یساختمان دو سرباز جوان نگهبان  یدر خروج  دم
 بود.

 سالم فرمانده! -

 دراگونوف سالم کردند و از دو طرف در کنار رفتند. یدنبا د هاآن

 شانه سرباز خوابآلود زد: یو رو یدبه چانه کش یدست  دراگونوف

 !یخسته نباش ینگهبان  یتا برا یدرست بخواب  یند از اکن بع  یسع یودور ف -

 بله فرمانده، حتما! -

 یتا از در خارج شود که صدا  شدیسر تکان داد و آماده م  یتبا رضا  دراگونوف
 زنگ خوردن تلفن  دفتر فضا را پر کرد.

داد تا بتواند به تلفن پاسخ  یگرشرا به دست د یفاتاق را باز کرد و ک در 
 بدهد:

 یید؟بفرما ی،دراگونوف از مقر فرمانده  -
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 کرد به حرف آمد:  یسرفه ا کهینبد حال بعد از ا شوبین

 یایاالن ب تونییست... قربان، دراگونوف خواهشا مدرباره به دختربچه -
 جا؟ینا

جا اون یگهدساعت  یمندارم که انجام بدم... تا ن یکار  جاینخب، ا یار بس -
 هستم...

 یصندل  یرا رو  یفرا باز کرد. ک  ینرفت. در ماش  ینگ از اتمام مکالمه به پارک  بعد
 کنار راننده پرت کرد و خودش هم پشت فرمان نشست.

 یمارستانخود را به ب رفتیاز آن چه انتظار م یعتر را روشن کرد و سر  ماشین
 رساند.

بود  یدهدختربچه شن یدجد ینکه درباره والد  ییهاطول راه را به حرف تمام
 .کردیباره احساس عذاب وجدان م یناز ا یو کم کردیفکر م

 .یستبه دختربچه ن ربطیبا او دارد ب  ینکه شوب  یها و کاربود گفته مطمئن

 .رسیدیو نگران به نظر م یدهرنگ پر  یلیاو خ یدرا د ینشوب وقتی

 نگذاشت و گفت: ینخواست پرستار را صدا بزند اما شوب دراگونوف

 ... .یکشهطول نم یلی! کار من خیپرستار رو صدا کن یستنه الزم ن -

کرده بود درباره   یانپشت تلفن ب ینکه شوب  یموضوع  یادآوریبا  دراگونوف
 :یدآن پرس
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 جاینبه ا یموقع شب از من بخوا ینا یگرفت   یمافتاده که تصم یچه اتفاق  -
 یام؟ب

 خوشحال شد و گفت: شوبین

درباره اون دختربچه... از پرورشگاه با من تماس گرفتن و گفتن که آنا از  -
 یشکه ممکن هست پ  دادنیاون زن و مرد فرار کرده... چون احتمال م  یشپ

 من اومده باشه با من تماس گرفتن.

 قرار گرفته بود حرفش را قطع کرد: یر که تحت تاث  دراگونوف

 رو نداره بره. ییفرار کرده...؟ آخه به کجا؟ اون که جا -

 صورتش را پوشاند و گفت: یبا ناراحت  شوبین

 یلینگرفتم؛ دخترک با اون زن و شوهر خ یرو جد یهقض یادراستش من ز -
 هایوانهاون مرد مثل د گفتیها بره... مبا اون خواستیمشکل داشت و نم

 .کنهیبه او نگاه م

 حرفش را خورد. یتکم و کمتر شد و در نها  ینشوب صدای

و چون خودش هم  یدچه بگو خواهدیم ینشوب زدیحدس م دراگونوف
 نبود گفت: میلیب 

 یاجا رفته باشه؟  که ممکن هست دختر اون  یرو مد نظر دار  ییبهم بگو، جا  -
 آدرس خانه آن زن و مرد.

 یخانه اون زوج لعنت  دونمیکه نم کنهیناراحت م هم من رو یننه! هم -
 هستن. یر سختگ یلیپرورشگاه در مورد دادن اطالعات خ ینکجاست! مسئول
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 .کنهیمورد فرق م ینا یول -

نشست و  یدر جا یفور ینرا گفت و به سمت در رفت، شوب ینا دراگونوف
 گفت:

 ی؟چه کار کن خواییاوه دراگونوف م -

 کنم" در را باز کرد و خارج شد.  یدایشپ رومیبا گفتن "م دراگونوف

هم شده بود آنقدر در زد و  یروقتراست به پرورشگاه رفت و چون د یک  او
در هل داد و   یدر زد تا باالخره مستخدم در را باز کرد و دراگونوف او را از جلو

 وارد شد.

 .ترسیدیاو هم از دراگونوف م یرا گرفت ول یشجلو یواجلوتر خانم فاد کمی

 و با غضب گفت: یستادا یوامقابل خانم فاد دراگونوف

خالف قانون  یاو آ  یگذارنم یه اسمش رو چ فکر کنم ک ینبه ا خوامیمن نم -
آنا رو به عهده   یکه سرپرست   خوامیرو م  ینه، آدرس خانه زن و مرد  یاهست  

 .گرفتن... 

 !تونمیمن نم ی؟چ  -

 و گفت: یردآدرس را بگ یکرد به خوب   یاول سع دراگونوف

در  یجالب یزهایدارن و احتماال  چ یابقهدر رابطه با اون زن و شوهره! اونا  -
اون موقع من هم در  یگذشته خود دارن... اگه شما آدرس رو به من بد

و به  برمیاز شما نم یدرباره خالف و رشوه در پرورشگاه اسم یسپل یقاتتحق
 ... چطوره؟کنمیمجازات اون زن و مرد اکتفا م
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کردن بود اما دراگونوف حوصله صبر کردن   یندر حال سبک سنگ یوافاد خانم
 :یدکش  دیانداشت و فر 

 اون دختر االن کجاست؟ -

درآورد   یبشاز ج  یکاغذ  یواو خانم فاد  یدندو مستخدم هر دو ترس  یوافاد  خانم
 و آدرس را نوشت و داد.

 آدرس را از نظر گذراند و گفت: دراگونوف

 یممباشه وگرنه تصم یوفتادهاون دختر ن یبرا یکه اتفاق   یناز خداتون بخوا -
 !دمیم ییر اسمتون تغ یاوردنن یارو در مورد آوردن 

 پوزخند زد. دراگونوف

 :یدآرام پرس یبا انزجار ول یوافاد خانم

 فرمانده... . کنمیخواهش م -

 بار به طرف آدرس راند. ینبرگشت و ا ینشنداد و به درون ماش یتیاهم او

 بعد آنجا بود. یقهچهل دق حدودا  

 خانه در اطرافش بودند.  ییو چندتا یستدودا  برودخانه که ح  یک  یکنزد  در 

 آدرس به خانم آن زن و مرد رفت و در زد. یرو از 

و با ترس   یستحدس زد که او ک  یدراگونوف انگار  یدندر را باز کرد و با د  زن
 گفت:

 !اومدی... آنا از اول هم از ما خوشش نمیمما واقعا متاسف -
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 گفت:  دراگونوف

 برو کنار... -

 :یدپرس زن

 شده؟ یچ  -

که حوصله تکرار حرفش را نداشت زن را هل داد و پا به داخل خانه   دراگونوف
 گذاشت.

 دختربچه توجهش را جلب کرد. یهاهمان ابتدا کفش در 

 شدیسرما که نم  یندر ا کرد؟یجا چه مها آنآنا فرار کرده بود پس کفش  اگر 
 بدون کفش رفت.

 دراگونوف را گرفت و با التماس گفت: یبازو یبا ناراحت  زن

 .شهیم  یو عصبان   یاد... االن شوهرم میرونب  یداز خانه ما بر   کنمیخواهش م  -

زوج   ینا  یریدستگ  یچند تن از افرادش را فراخواند تا برا  سیمیبا ب   دراگونوف
 به جلو قدم برداشت. یشتر ب یاتجزئ یدنجستجو و د یو برا یایندب

 دختر کجاست؟ -

 پاسخ داد: زن

 کنمیخواهش م یم،نکرد یداشپ یمفرار کرد و هر چه گشت یروز فرار کرد... د -
 .یرونب یداز خانه ما بر 
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و به سمت اتاق خواب  یدکش  یروندستش را از قالب دستان زن ب دراگونوف
دخترک   دادیحتمال مرو که ا  ینداخل نبود. از ا  یرفت و با لگد بازش کرد، کس
 پنهانش کرده اند صدا زد: یلیحتما در خانه است و به دال

 دختربچه؟ -

 .یدسرک کش ییبه حمام و دستشو ید؛نشن یجواب  اما

 یکیرا  هاینتآشپزخانه کوچک و کمد و کاب یو اتاق بچه و حت  یراییپذ به
 نبود. یخبر  یباز کرد ول یکی

 جویدیناخن م یو با ناراحت  تادهیسکه زن ا ییجا یرایی،به پذ یجیگ با
 :یدکش  یادزن را گرفت و فر  یقه یتبازگشت و با عصبان

 ین؟کار کرد  یباهاش چ  -

 گفت:  یهبا گر  زن

 .خورمیبگه فرار کرد، قسم م یزیچ ینکهآنا بدون ا یم،به خدا ما خبر ندار -

هم از حضور دختربچه در   یمدرک واضح   یباور کند ول  توانستینم  دراگونوف
و خانه را محاصره کردند و منتظر   یدندکم افراد دراگونوف سر رسخانه نبود، کم

 شوهر زن شدند. یدنرس

از دختر نبود،  یاثر  یهم به دنبال دخترک اطراف خانه را گشتند ول چندتایی
که به او   کردیو فکر م  زدیقدم م  یراییدراگونوف همچنان در مقابل زن در پذ

 کردند.  یر خبر دادند شوهر زن را دستگ
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کشان مقابل دراگونوف و سربازان او را کشان  یاورنددستور داد او را ب  دراگونوف
 آوردند و نگه داشتند.

نگاه کرد و بعد چنان  کردیخوب به صورت مرد مجنون که تقال م دراگونوف
شد  یر که دماغش شکست و خون سراز  یدبه صورت مرد کوب یمشت محکم

 ناله زن خانه را پر کرد. یهمزمان صداو 

 به خاطر رفتار بدت با اون دختربچه بود... . ینا -

 شد و با ترس گفت: یشاک  زن

ما بهش جا  یم،رفتار رو با اون دخترک زبان نفهم داشت ینما که بهتر  یول -
 .یمداروهاش رو بخر  یمحاضر بود یم،غذا داد یمداد

 وف درباره به دختربچه افزود.دراگون یدارو که آمد به نگران  اسم

حالش بد  خوردیرا به موقع نم یشبود و اگر داروها یضکه دخترک مر   چرا
 .شدیم

وارد  یمهاز سربازان سراس یکیمشت دوم را بزند که  خواستیم دراگونوف
 شد و گفت:

رودخونه تا  یانداختش تو یمرد بود ول ینهم همراه ا یسهک  ینفرمانده ا -
 بنده آوردمش... . یول یمکن  یدایشپ یمما نتون

را گرفت   یسخ  یسهاز کنار مرد گذشت و خود را به سرباز رساند، او ک  دراگونوف
 یافته  ییر کار آشکارا چهره مرد تغ  ینکرد. با ا  یخال  ینزم  یرا رو  یاتشو محتو

 و نگران شده بود.
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دارو را برداشت و مقابل  هیشها شآن یننشست و از ب ینزم یرو دراگونوف
دخترک بودند، پس دختربچه هنوز   یها برانبود که آن  یصورتش گرفت، شک 

 در خانه بود.

 ی؟کرد  یمدختربچه رو کجا قا -

انداخته   ینزن و مرد برگشت، مرد سرش را پائ  یشو پ  یدرا پرس  ینا  دراگونوف
 .گفتینم یچبود و ه

 زد: یادبا خشم فر  دراگونوف

 دختربچه کجاست؟ -

 شد. یدهشن یفیضع یلحظه صدا ینا در 

از کف   رسیدیاز زن و مرد و نه از دراگونوف و سربازانش بلکه صدا به نظر م  نه
 بود. یراییاتاق پذ یعنیکه در آن حاضر بودند،   ییجا ینزم

 یریاتاق و بازداشت زن و مرد را صادر کرد و د  یهدستور تخل یع سر  دراگونوف
ها آن یر ها را کنار هل داد و در زشد و دراگونوف مبل ینگذشت که اتاق خال

 کرد که دسته نداشت.  یدارا پ یدر کوچک انبار

بود  ینهکه کنار شوم  هایزمهم زدن ه یلهتا دور اتاق را از نظر گذراند و م دور 
 داشت و لبه در گذاشت و فشار داد تا باز شد.توجهش را جلب کرد؛ آن را بر 

 ی؟جا هست دختربچه؟ تو اون -

و نمدار بود و بعد از  یکانداخت که تار یبه درون انبار ینگاه  دراگونوف
 یدخود کش یکنار  یوار به د یدست  یدبه کف اتاق رس یرفت؛ وقت  ییننردبان پا
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چکه   یو نم و صدا  یکیرنبود و اتاق غرق تا  یزیپر   یکند ول  یدابرق را پ  یز تا پر 
 آب بود.

آن توانست دخترک را  یففندک در آورد و روشن کرد، در نور ضع دراگونوف
 که گوشه اتاق کز کرده بود.  یندبب

خود را به دختربچه رساند و دوباره فندک زد، دختربچه خواب بود  دراگونوف
 از غذا بود که دست نخورده مانده بود. یو مقابلش هم ظرف 

هم محکم  یر و زنج شدیرا باز کند اما قفل مانع م یر کرد زنج  یسع دراگونوف
 را گسست و دختربچه را در آغوش گرفت.  یر گلوله زنج  یک بود، به ناچار با شل

نمدار و داغ بود و احتماال تب داشت.   ید،به سر و صورت و گردنش کش  دستی
 :گفتیتکان داد و به خود فشرد و م یدختر را کم

 شنوی؟یمن رو م یدختربچه صدا -

 :یدآرام به صورتش زد و دوباره پرس یلیس چند

 شنوی؟یمن رو م یدختربچه صدا -

 از هم باز شد جواب داد: یکه به آرام  ییهابسته و لب یبا چشمان  دختر 

 شما... . -

 زد و گفت: یزیآم یتلبخند رضا دراگونوف

 ... . یرست حدس زدبله د -
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از سربازان به موقع آمده و  یکیآمد،  یچهرا بلند کرد و به سمت در دختر 
تا او هم بتواند از نردبان  یددختربچه را از دست دراگونوف گرفت و باال کش

خود  یلدخترک به التماس افتادند و دل یدن. زن و مرد به محض دیایدباال ب
 خواستندینم  ینکهو ا  ددخترک عنوان کردن  شان بهپنهان کردن او عالقه  یرا برا

 آن را از دست بدهند.

از باال آمدن، دراگونوف دختربچه را دوباره در بغل گرفت و خود را به  بعد
 رساند. ینماش

 گذاشت.  یصندل یعقب را باز کرد و دختر را رو یصندل در 

 کارها را به افرادش سپرد و سپس پشت فرمان نشست.  باقی

را به  ینو ماش سوختیبه دختربچه انداخت که از تب م یگاه ن ینهآ  یتو از 
 حرکت درآورد.

قبول  یتو رو به فرزندخواندگ  یندختربچه شوب شهیتو حالت خوب م -
 ... .کنهیم

جمله از دراگونوف خوشحال   ینا  یدنکه دختربچه به هوش نبود تا با شن  حیف
 برود. ینباره از ب یکبه  یندهدر مورد به آ  یششده و تمام نگران

کنند   یاو را بررس  یتبرد، تا هم پزشکان وضع  یمارستاندختر را به ب  دراگونوف
 شدن دختر را بدهد. یدابزند و خبر پ ینبه شوب یدراگونوف سر  کهینو هم ا
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کرد و سرم به دستش زد، با وجود   یقدخترک به او دارو تزر  ینهبعد از معا  دکتر 
 یداریداشت او را ببرد دکتر او را متقاعد کرد تا ب یمدراگونوف تصم ینکها

 کند.  یهنوشت و به دست فرمانده داد تا ته یادختربچه صبر کند و نسخه

 ینوبش  یدندکتر داد و به د  یلها را تحوکردن داروها آن  یهبعد از ته  دراگونوف
 رفت.

 یدن از د  آمدیمانده بود و خواب به چشمانش نم  یدار که تا آن موقع ب  شوبین
 :یددراگونوف ذوق کرد و پرس

 ی؟کرد  یداچه خبر؟ دختربچه رو پ -

 مکث پاسخ داد: ینشست و با کم یصندل یرو دراگونوف

با  یکرده بودن ول یمشقا یرزمیناون زن و مرد تو ز یم،کرد یداشبله پ -
هم  ی... حالش خوب نبود، انتظاریمکن یداشپ یمتونست ینسخوش شا

و  یکینمناک و سرد و اون هم در اون تار یطبا موندن تو اون مح یرفتنم
 داشته باشه. یبدون دارو، حال خوب 

 سر تکان داد: یمتاثر شد و با ناراحت  شوبین

 االن حالش چطوره؟ -

 گفت:  دراگونوف

 یطدکتر گفت نخوردن داروها و ماندن در اون مح یست،ن ینگران  یجا -
و به شرط  یگهو تا چند ساعت د یستن یخطر  یرو بد کرده ول یطششرا

 کرد.  یصشترخ شهیمراقبت م
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 رنگ دراگونوف چشم دوخت: یخیو به چشمان  یافت ینتسک یکم  شوبین

 من به ینکها یو به جا یاز شما ممنونم دراگونوف... شما فرمانده من هست  -
 ... .کنییکمکم م  یشما خدمت کنم شما دار

 گفت:  رفتیبلند شد و همانطور که به سمت در م یصندل یاز رو دراگونوف

 یکل  یکار رو به خاطر تو نکردم و تو هم به زود  ینمن ا  ین،نگران نباش شوب  -
 داشت. یکار خواه 

به  نداد و یگرید یحو دراگونوف هم توض یدمنظور دراگونوف را نفهم شوبین
 دختربچه بازگشت. یناتاق و بال

را به دراگونوف بازگرداند و  یاز داروها را استفاده کرده و باق  یمقدار دکتر 
 ها را هم گفت.مصرف آن یقهطر 

شد،   یرهو به او خ  یستادتشکر کرد و به انتظار کنار تخت دختربچه ا  دراگونوف
 ینو خسته کننده بود و دکتر که ا  یطوالن   یار شدن او بس  یدار ب  یصبر کردن برا

 اجازه داد دراگونوف بعد از اتمام سرم، دختربچه را به خانه ببرد. یدرا د

آن توسط پرستار،  یتشکر کرد و بعد از تمام شدن سرم و جداساز دراگونوف
 ینکرد و همراه دختر به درون ماش  یخداحافظ   یندختربچه را بلند کرد، از شوب

 رساند تا به آپارتمان خود برود. یخود را به فرمانده بعد  یبرگشت و ساعات 

 دستانش باال انداخت و با پا در را هل داد و وارد شد. یرا رو دختر 

انداخت و  یشتخت گذاشت و پتو رو یرا روشن کرد و دخترک را رو چراغ
 را روشن کرد. ینهشوم
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کرد و دم   یاهیخانه، به آشپزخانه رفت و جوشانده گ یاز گرم شدن نسب بعد
به او بدهد و خودش به  شودیم  یدار که دختربچه ب  یآماده گذاشت تا هنگام

 انتظار در مقابل او نشست و مشغول خواندن روزنامه شد.

 دخترک را چک کرد. یتکه گذشت دکتر هم آمد و وضع  کمی

 یبهدختربچه غر   ینا  یبرا  یعیطب  یر دراگونوف به طور غ  کردیکه احساس م  او
 :یدود اجازه داد و پرسناراحت است به خ

قدر شما رو  ینتا ا یبهدختربچه غر  ینا یتبپرسم چرا وضع یتونمفرمانده م -
 کنه؟یناراحت م

 یدهبه دکتر کرد که دکتر دستپاچه شد و بر  یچنان نگاه غضبناک  دراگونوف
 گفت:  یدهبر 

 نداشتم! ی... فرمانده من منظوریدالبته ببخش -

 پاسخ داد: یتخود را گرفته بود با جد یمکه تصم  دراگونوف

 ! آال دختر  خود منه.یستن یبهدختر غر  یهاون دختر،  -

 به زبان راند: اختیار یتعجب کرد و ب  دکتر 

 درصد هم احتمال نداره که... . یک ... یدندار یشما که سن ی؟چ  -

 یدارد در موضوع  یلیچه دل کردیادامه حرفش را خورد، با خود فکر م دکتر 
دراگونوف با   یندازد؟دخالت کند و خودش را در خطر ب  یستکه به او مربوط ن

 بود، گفت: یز آم یدتهد یکه کم  یلحن
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 بدونه... . یزیدرباره اون چ یدوست ندارم تا حد امکان کس -

 کرد و گفت:  ییدتا دکتر 

به خاطر خواهشا من رو  ید،ام فرمانده، هر چه که شما بگالبته... متوجه -
 .یدجسارتم ببخش

 خب. یار بس -

 جا را ترک کرد.آال آن یتبعد از چک کردن وضع دکتر 

کارش   یز و دراگونوف در پشت م شدیکم داشت روشن مبعد هوا کم ساعاتی
 ینامرتب  یهاقدم  یکه صدا  کردیرا مرور م  یانو اعترافات زندان  خوردیقهوه م

 توجهش را جلب کرد.

 یدسف یکدستکه با لباس  یدآال را در چارچوب در درا که بلند کرد  سرش
 .کردیمتعجبانه به او نگاه م

هم به رنگ   یشهاداشتند و لب  یسست   یشکبود و پاها  حالشیچشمان ب   زیر 
 بنفش در آمده بود.

باز هم چشم از دراگونوف   ینشست ول  ینزم  یزانوانش رو  یبه خاطر سست   آال
 بر نداشته بود.

 .کردییمن رو صدا م یداشت  یاگه کار ی؟آلوچکا چرا از جا بلند شد -

 را گفت و از جا بلند شد و به طرف آال رفت. ینا دراگونوف
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نداشت،  یادبه  یبه درست  یدشا کرد؛یهنوز با بهت به دراگونوف نگاه م آال
 باشد. یارو یک اگونوف است در  یشپ ینکها کردیهم فکر م یدشا

 آلوچکا... . -

 آال را نشاند. دراگونوف

 :یدخوشحال بود؛ آال پرس یار حالش خوب شده بود بس کهینا از 

 ... .یدمبود، ترس یکاتاق نبود و اتاق تار یتو یچکسشدم ه یدار ب یوقت  -

 او را بلند کرد و به طرف اتاق خواب حرکت کرد. دراگونوف

 ... .ینترس یادن یندر ا یز چ یچکه از ه  یریگیم یاد یبه زود -

 یدر را هل داد و چراغ را هم روشن کرد، آال را رو ید،به اتاق خواب رس وقتی
 .یدکش  یشرو یمهتخت خواباند و پتو را تا ن

 چراغ رو خاموش نکن... . -

 یرا گفت، او هنوز تب داشت و بدنش هم داغ بود... چشمانش طور  ینا  آال
 .زدیم یرونها بقرمز بود که انگار حرارت داشت از آن

و برخالف گذشته  یرمغ و نگاهش ب لرزیدندیگل انداخته و م هایشگونه
 خسته بود.

 یبه دهان او گذاشت و دستش را دور او انداخت و کم یقرص دراگونوف
 یشخواباند و پتو رو یآب بخورد و سپس دوباره او را در جابلندش کرد تا 

 .یدکش
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 جمع شده بود. اشیرهو اشک در چشمان ت لرزیدیهنوز م آال

 :یددستان خود گرفت و پرس یانصورت آال را م دراگونوف

 حالت چطوره؟ -

 حال نداشت. یکرد جواب بدهد ول  یسع آال

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ  دراگونوف

 فقط راحت بخواب... . شه،یتو حالت خوب م -

 شد و گفت: یرهآال مرتب کرد و به صورت او خ یرا رو پتو

 مجازاتیکه اون زن و مرد با تو کردن ب   یکار  گذارمیناراحت نباش... من نم  -
 ... .بینندیرفتار بدشون رو با تو م یبمونه... تک تک اونا سزا یباق 

بازش او را نگاه  یمهطرف دراگونوف برگرداند و با چشمان نرا به  یشرو آال
 .کردیم

 زد و گفت: یلبخند گرم دراگونوف

 .سپرمینم یچکسبه ه یگه... تو رو دکنمیرهات نم یگهد -

 دستش را به طرف صورت دراگونوف دراز کرد و گونه او را لمس کرد. آال

 :گفتیدستانش گرفت و به آرام یندست کوچکش را ب دراگونوف

آورده، برام  یاتو رو به دن یافتاده و چه کس یتا االن چه اتفاقات  یستمهم ن -
هستن... از حاال به بعد ما با هم  یچه کسان  یتپدر و مادر واقع یستمهم ن
من  شه،یپدربزرگت م یجا ینشوب ین؛... من و تو و شوبکنیمیم یزندگ 
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و  شییمن م ی... تو آلوچکایشیو تو هم دختر من م شمیپدرخوانده تو م
 بزنه... . یببه تو آس یکس  یگذارمنم یچوقتمن ه

 بست. یچشمانش را به آرام آال

 آهسته و نجواگونه ادامه داد: دراگونوف

 یچه گذاریمیو نم دمیم یادگرفتم به تو   یادکه   یییزاو پس من تمام چ -
 نفوذ کنه... . یمونتو زندگ اییبهغر 

 دستش را با تنفر مشت کرد و گفت: دراگونوف

 ... . یزارمب هایبهچون من از غر  -

اش ها و اسلحهدراگونوف به اتاق کارش رفت و پرونده  یدآال خواب  کهیناز ا  بعد
 بازگشت و سرگرم کار شد. یه را برداشت و به مقر فرماند

 .کردیفکر م یز چ یک را به  یمدت کار تمام

 او گذاشته بود. یدختربچه که حاال نام آال رو به

 آال داشت. یسرپرست  یخودش را برا یلو دال یزهانگ دراگونوف

 شود درست مثل خودش... مثل دراگونوف. یداشت آال کس انتظار 

 یدن مرخص شد و به د یمارستاناز ب ینبود که شوب یادار یماواخر تا در 
از او خواست در را پشت سرش  ینشوب یدندراگونوف آمد، دراگونوف با د

 مهم دراگونوف شد.  یهاحرف  یدنکار را کرد و منتظر شن  ینا  ینقفل کند، شوب
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 ینطور نشست و ا یصندل یرو ینشد و کنار شوب بلند یز از پشت م دراگونوف
 شروع به گفتن کرد:

 یتیموقع ینچن یچوقتبودم ه یدوار و ام یمرو بگو یندوست نداشتم که ا -
 یگر کنم اما افسوس خوردن د  یانتخاب  ینتا مجبور باشم چن اومدینم یشپ
 قبول کنم... . یگرفتم که اون دختر رو به فرزندخواندگ   یمو تصم یرهد

 یدبگو یزیو بهت گرد شدند و تا خواست چ یاز خوشحال ینشوب انچشم
 دراگونوف حرفش را قطع کرد:

که تو هم  دونمیکه اطرافم دارم و م یهست  یکس ینشما مورد اعتمادتر  -
 .یستیدختر ن ینا یبه سرپرست  میلیب 

 جواب داد: شوبین

به  یشما خودش لطف بزرگ  یمتصم ین... اکنمیم ینتونفرمانده من تحس -
 ... .یداز دستم ساخته هست بگ یماست... هر کار

 گفت:  یدبا تاک دراگونوف

خود من  یمتصم ینا کنم،یکار رو به خاطر شما نم  یننه اشتباه نکن! من ا -
 .یو از آال مراقبت کن  یکه در خونه من بمون   خوامیهست و در ضمن از شما م

 :یدبا تعجب پرس شوبین

 آال؟ -

دختربچه بود.   یدآال نام جد  ید،که فکر کرد منظور دراگونوف را از آال فهم  کمی
 احترام کرد: یو ادا یستادا یتبا جد ینشوب
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 .کنمیکار رو م  ینا یالبته فرمانده، از هر وقت که شما بخوا -

 به در اشاره کرد و گفت: دراگونوف

نخورده   یزیچون چ  یکن  و براش غذا آماده  یکه به خانه بر   خوامیاز االن... م  -
و براش  یبه بازار بر  یدو بعد از اون هم با خواد،یبشه غذا م یدار ب یو وقت 
مورد  ینپس در ا یبخر  یزهاییچه چ یدونیخودت که م ی،کن  یدخر  یمقدار
 .کنمینم اییهتوص

 .کنمیکار رو م  ینالبته حتما ا -

 به سمت در رفت که دراگونوف گفت: یبا خوشحال شوبین

 !ینصبر کن شوب -

 در هوا گرفت. ینپرت کرد و شوب یشرا برا یدو دراگونوف کل یستادا شوبین

 گفت:  یترضا یاز رو یبا لبخند دراگونوف

 !یبرده بود یادرو از  یدبردن کل -

 و در را باز کرد تا برود که دراگونوف گفت: یدهم خند شوبین

رو خودم  یهو چند دست لباس، بق یخوردن  ین، فقط مقدارنک یدخر  یادیز -
 .یگیرمم

 کرد و با عجله رفت.  ییدتا شوبین

بود و منتظر   یدار شب دراگونوف خسته به خانه بازگشت آال هنوز ب  یمهن  وقتی
 دراگونوف مانده بود.
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انداخت تا  یفکث  یهاسبد لباس یبلندش را درآورد و تو یپالتو دراگونوف
 .یدها را بشوفرصت آن ینولدر ا یشخدمتپ

عوض کرد و کاله را هم  یخانگ  یهارا هم با کفش اشیبلند و گل هایچکمه
 از سر برداشت.

 سالم... . -

تر از گذشته در سرحال یار که بس  یدبه طرف صدا برگشت و آال را د دراگونوف
 .کردیو به او نگاه م یستادهچارچوب در ا

 آلوچکا... . -

 لبخند زد و خود را به دراگونوف رساند و گفت: یبا خوشحال آال

من رو به  یقصد ندار یگهبود، به من گفت که شما د ینجاامروز ا ینشوب -
 .یاون زن و مرد برگردون  یشپ یاپرورشگاه 

 به طرف آشپزخانه راه افتاد و آال هم دنبالش و گفت: دراگونوف

هر کس  یاتو رو به پرورشگاه  یمقصد ندار یگر درست گفته، ما د ینشوب -
 ... حاال باورت شد؟یمبسپر  یگهاید

 یز و پشت م یختخودش ر یقهوه برا یوانیخوشحال بود، دراگونوف ل آال
چند جرعه قهوه  ینکهنشست و آال هم مقابلش نشست، دراگونوف بعد از ا

 رفت گفت: یشاز خستگ یو کم یدنوش

 رو هم نگفته. یز ت درست گفته اما همه چبه ینشوب -
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 ماند؛ دراگونوف گفت: یرهتعجب کرد و به چشمان دراگونوف خ آال

و  یتو رو به عهده گرفتم، تو دختر من هست  یکه من سرپرست   یشمم یادآور  -
 به بعد آالست. ینمن پدرت، اسم تو از ا

را در   یر مختلف افکا  نوشیدیاما دراگونوف همچنان که قهوه م  زدیلبخند م  آال
 .کردیبود و به آن فکر م یندهو نگران آ  پروراندیسر م

 دراگونوف. -

 حرف آال را قطع کرد: دراگونوف

 !یمن رو دراگونوف صدا کن یدنه، من رو دراگونوف صدا نکن؛ نبا -

 تعجب کرد و دراگونوف ادامه داد: آال

خودمان  یناما تو خلوت و ب کنییمن رو پدر و بابا صدا م یهبق یجلو -
 .یهر کدوم که راحت  یکنه،نم یفرق  یوژا؛سر  یحت  یا... یبگ  یبهم سرگ  تونییم

 گذاشت:  یز م یقهوه را رو یخال یوانزد و ل یلبخند محو دراگونوف

داشتنت چه  یمن برا یو دوست هم ندارم که تو بدون  یستآال، قرار ن -
انجام خواهم داد و بار   ییهم چه کارها  یندهاز سر گذراندم و در آ   رو  یمشکالت 

 ... .یدرو به دوش خواهم کش یچه عواقب

 و در گوشش گفت: یستادسر آال ا یبلند شد و باال یز از پشت م دراگونوف

تو به عنوان دخترم ازت  یرفتنکار و پذ  ینا یکه در ازا  یبدون  خوامیفقط م -
 ... .یو دستورات من عمل کن یقهطابق سلم یشهانتظار دارم که هم
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دراگونوف را به  یهاحرف یسال داشت و معن 6شده بود؛ او فقط  یجگ  آال
 .فهمیدینم یدرست 

 سر تکان داد. ییدبه تا آال

 کنیمیم  یزندگ   یمدار  یطیکه ما در چه شرا  یدفهم  یآلوچکا، تو به مرور خواه   -
 بدم... . یحکه برات توض  یستالزم ن یناز ا یشو فعال ب

 بود. یاز احساس و خشک و مقررات  یدراگونوف بر خالف گذشته عار لحن

 را گفت برگشت و به اتاق خواب رفت و استراحت کرد. ینهاکه ا  یناز ا بعد

به  یکتریو با گذشتن هر روز آال احساس نزد گذشتندیهم م یاز پ روزها
 ینراگونوف حاال با حضور آال و شوبآپارتمان کوچک د  کرد،یم  یدادراگونوف پ

 یخانواده در آن زندگ  یک شده بود که  یگرم و درست شکل خانها یمکان 
 .کندیم

پخت و پز و مراقبت از آال را  یر خانه نظ یمادر، کارها یازن  یک مثل  شوبین
سپرده   آمدینظافت م  یکه هر هفته برا  یرا به مستخدم  یو باق   دادیانجام م

که قبلتر   یبود در اتاق کوچک   یه ذاتا دختر آرام و حرف گوش کنبود و آال هم ک
داشت بعد   یمتصم  راگونوفاز آن، کتابخانه دراگونوف بود ساکن شده بود و د

و همزمان با آن حضانت آال   یردبگ  یشتر ب  یلخود، وسا  یحکم رسم  یافتاز در
متعلق به فرمانده سابق بود منتقل  یشتر که پ  یرا هم گرفته و به خانه بهتر 

 شوند.
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خوب  یار و مکان بس شدیها داده مکه به طور معمول به فرمانده  یبزرگ  خانه
 ها بود.سه نفره آن یزندگ  یبرا یو بزرگ و مجهز 

 دور مراقب دراگونوف بود.که دورا  یوانجز ا یز خوب بود؛ همه چ یز چ همه

 یتشخص  یباز وجود آال در آپارتمان دراگونوف مطلع شده بود و قصد تخر   او
 او را داشت.

دراگونوف  ینکهبهتر از ا یز و چه چ گشتیم یموجه یلرو به دنبال دل ینا از 
 دختربچه را به آپارتمان خود برده باشد. یک 

جلوه بدهد، با دوستانش شروع   خود را کرد تا دراگونوف را بد  یتمام سع  ایوان
اما   یگر؛د یکارها  یکرد و کل  یسینوکرد، به مقامات باال نامه  یپراکن  یعهبه شا
 که دراگونوف رسما حضانت آال را به عهده گرفته بود موفق نشد.  ییجااز آن

نبود که  فکر ینفوذ داشت اما دراگونوف هم آن قدرها ب  یوانبود که ا درست
 قبل از انجام آن، فکر بعدتر را نکرده باشد. کندیرا که م یکار

 گرفت.  یشدر پ یگرید یوهنبرده ش ییراه به جا یشکارها  یدکه د  ایوان

گرفتن انتقام و زدن   یدر کردن دراگونوف بلکه برا یداناز م یبار نه برا این
 یبرا یفرماندگ  یحکم رسم یافتهمزمان شد با در ینبه او و ا یضربه عاطف 
 دراگونوف.

که البته انتظارش را هم داشت به  یحکم رسم یافتبعد از در دراگونوف
که در آشپزخانه بود با عجله   ینرا صدا زد، شوب ینآپارتمان برگشت و شوب

 خود را رساند؛ دراگونوف گفت:
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 .ویمر یم  جاینها را ببند ما از ارا جمع کن و چمدان  یضرور  یهاسباب و اساس  -

 یدهو حکم را هم در دست او د فهمیدیحرف دراگونوف را م یکه معن  شوبین
بود از اتاقش  یدهها را شنآن یها را ببندد که آال که صدابود رفت تا چمدان

 .یدآمد و به طرف دراگونوف دو یرونب

ها که آال دوست داشت مثل همه بچه یستادبه او مقابلش ا یدنرس با
ابهت و خشک رفتار  یرا بغل کند ولدراگونوف  کنند،یرا بغل م یشانپدرها

 راحت باشد. ینقدر بودن دراگونوف مانع آن بود تا آال با او ا

آال خم شد و او را بلند کرد و در بغل گرفت و به طرف  یدنبا د دراگونوف
 پنجره رفت.

 آلوچکا... حالت چطوره؟ -

 جواب داد: یبه آرام آال

 خوبم. -

 انداخت. ینگاه  یرونبکنار زد و به   یپرده را کم دراگونوف

 یز نظرش را جلب نکرد؛ همه چ یخلوت را از نظر گذراند و فرد خاص حیاط
 خوب و آرام بود.

 ی؟ها رو ببندتا چمدون کشهیچقدر طول م ینشوب -

 از اتاق صدا زد: شوبین

 .کشهیطول م یقهدق 20کار رو کنم حدودا   ینبخوام ا ییاگه خودم به تنها -
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 گفت:  دراگونوف

 .یمرفته باش ید... ما تا عصر باینعجله کن شوب -

 :یدسرش را خاراند و پرس آال

 یم؟ما کجا قراره برو -

 و گفت: یدکش  یقینفس عم دراگونوف

 .یدخونه جد یکبه  ریمیما م -

 :یدپرس آال

 ی؟اچه خونه -

 یپرده را رها کرد و نگاهش به ساعت افتاد که وقت خوردن داروها  دراگونوف
 .یداد را نشان مآال

 گفت:  داشتیکه به طرف آشپزخانه قدم بر م  همانطور 

 یتو کل  یدنکردن و دو  یباز  ی... اونجا برایادز  یهاخونه بزرگ و با اتاق  یک   -
 کنه؟یخوشحالت نم ینجا هست... ا

 گفت:  آال

 از شما جدا بشم. خوامیفقط نم یم،کجا بر   کنهینم یبرام فرق  -

و به همراه  یختآب ر یوانیاپن آشپزخانه نشاند و ل یآال را رو دراگونوف
 قرص به دستش داد.
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 قرص را خورد و دوباره به آغوش دراگونوف بازگشت. آال

بعد آال به خواب   یآور هم به آال داده بود و تا لحظات خواب  یداروها  دراگونوف
 .یرفتم

 پس بخواب... . ی،بخواب  یخوایآلوچکا راحت باش؛ اگه م -

شانه دراگونوف گذاشت و دراگونوف هم حلقه دستانش را  یسرش را رو آال
 دور او محکم کرد.

به او دل بسته بود،  یع دختربچه چقدر ساده و سر  ینا کردیفکر م دراگونوف
 ینجز ترحم و مراقبت نسبت به ا  یحس خاص  یچکه خود او هنوز ه  یدر حال
 نکرده بود. یدابچه پ

تنها  یگر د یهادختربچه بود مثل همه دختربچه یکگونوف آال هنوز درا برای
به   یادز  یکس  شدیباعث م  ینو هم  یر گبود و گوشه  یمار ب  ینکهتفاوت؛ ا  یبا کم

 او توجه نکند.

نبود و  یعاد یاو هم فرد کرد،یکامال فرق م  یهقض یندراگونوف ا یبرا گرچه
ها که احتماال آن  ییهادختربچه داشت، شباهت ینبه ا یفیظر  یهاشباهت

 .کردیم یک را به هم نزد

 یکرده بود، هر دو منزو  یشانداشتند که رها یها مادران سنگدلآن یدو هر 
شاد نبود، درست   یگر د  یهاو به اندازه بچه  زدیحرف نم  یادو آرام بودند، آال ز
 مثل دراگونوف.
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به خواب  یبا  ها را بسته بود و آال هم تقر تمام چمدان ینبعد شوب یقهدق ده
 رفته بود.

 ام.فرمانده من آماده -

را که از قبل آماده  یکرد و به اتاق کارش رفت و چمدان   ییدبا سر تا دراگونوف
ها را به دست داشت چمدان  یگر که د  ینکرده بود به دست گرفت و همراه شوب

 از خانه خارج شدند.

 :یدپرس شوبین

 به من... .  ینفرمانده؟ اون دختربچه رو بد  کنینیچرا خودتون رو خسته م  -

 اما دراگونوف امتناع کرد و آرام جواب داد:  یردکرد آال را از او بگ  یسع  شوبین

 من خودم دوست دارم. یست،هم ن یزحمت  یست،ن ینه خستگ  -

 فرمانده! کنییم ی... کار خوب ینطورآها، که ا -

 من باشه. یفرد زندگ قراره آال تنها  -

را باز کرد و آرام آال  ینعقب ماش یدراگونوف در صندل یدندکه رس  ینماش به
 خواباند. یصندل یرا رو

چمدان در  یک داد و به همراه  یها را در صندوق عقب جاهم چمدان شوبین
 کنار راننده نشست.  یصندل

 را روشن کرد و حرکت داد. ینهم که نشست ماش دراگونوف
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 یکوچک باشه، بندازش رو  یپتو یک  یددستت با یچمدون تو یتو ینشوب -
 .ینههم اون رو نب یآال تا سردش نشه و کس

 کرد.  یدادر ته دل احساس حسادت نسبت به دراگونوف پ یالحظه شوبین

شده بود و با خودش فکر کرد  تر یمیاما دراگونوف با او صم خواستیرا م آال
 را پدرش نداند و فقط دراگونوف را بشناسد؟ یننکند بعدا آال شوب

 :یدپرس یبا دلخور یدرا د ینکه تامل شوب  دراگونوف

 آال... . یپتو رو بنداز رو ین؟شوب یهست  یمنتظر چ  -

 بله حق با شماست. -

 یصدا آال انداخت، یرا رو یعقب برگشت و پتو یبه طرف صندل شوبین
 که گفت:  یددراگونوف را شن

درست  یمونی،و تمام روز رو تو خونه م یاز حاال به بعد تو مراقب آال هست  -
باشه اما قرار هم  یامن یجا یدفرمانده با یهست که ساختمان محل زندگ 

شورش کوچک  یک هستن،  یادی... اون جا سربازان زیمکن  یسک ما ر یستن
 داشته باشه. یدر پ یعواقب بد تونهیهم م

 گفت:  شوبین

 کرد.  یقتحق یار در مورد به ساختمان بس یدبله قربان حق با شماست... با -

 را باال داد و گفت: ینماش یشهش دراگونوف
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 یکنند، تا هنگام  یهاز افرادم خواستم نقشه ساختمان رو برام ته  یبه طور مخف   -
و مراقب  یر ندارچشم از آال ب یدشما با کننیم یلکه اونا کارشون رو تکم

من  یرو برا یز و در اسرع وقت همه چ یحرکت مشکوک باش ینکوچکتر 
 ... واضح هست؟یبد یحتوض

 کرد:  ییدبا سر تا شوبین

 قربان. فهممیم -

نگه داشت،   یبازرس  یستا  یدراگونوف جلو  یدندرس  یدبه ساختمان جد  وقتی
بزرگ  یاطاجازه وارد ح یافتاو مدارک را به نگهبان نشان داد و بعد از در

 جا گفت:آن یطمح یدنبا د ینجا شدند؛ شوبآن

 کشور باشه!  یهامکان ینتراز امن یکی یدبا جایناوه فرمانده، ا -

 کرد و گفت:  ییدتا دراگونوف

 ینفوذ کار چندان سخت  جانیافراد آشنا در ا یهر چقدر هم که امن باشه برا -
 !یستن

بلند کرد  یشپارک کرد و آال را به همراه پتو ینگ را در پارک ینماش دراگونوف
 ها را به دست داشت از طبقات باال رفتند.که چمدان  ینو همراه شوب

 :یدپرس شوبین

 کنن؟یم یجا زندگ  ینچند نفر ا یدونیدم -

 .انداخت و قفل در را باز کرد یدکل  دراگونوف



 

 
108 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 باز شد. یکشدار  یبا صدا در 

 یر ... حداقل تا االن؛ خانه ساکنهینم یزندگ  جایناز ما ا یر به غ یچکسه -
 واقع شده... . یونو پانس یاطافراد در ح

گذاشت تا   ینزم  یها را روجلوتر از دراگونوف وارد خانه شد و چمدان  شوبین
 تازه کند. ینفس

 سکونت نداشته... . جاینا یگریبعد از فوت فرمانده سابق فرد د -

 ها نشست و خانه را از نظر گذراند.از مبل یکی یرو شوبین

هم  یادیز یلو رنگ و رو رفته شده بود و وسا یمیقد یبود ول یمجلل خانه
 در آن نبود. یزندگ  یبرا

 :یدپرس  ینت؛ شوبها رفبه صورت آال انداخت و به طرف پله  ینگاه   دراگونوف

 فرمانده؟ یریکجا م  -

 آهسته جواب داد: دراگونوف

 .یادنبالم ب -

ها باال خسته بود از جا برخواست و به دنبال دراگونوف از پله  کهینبا ا  شوبین
 رفت.

 شدیم یها به خوب آن یآنقدر کهنه و لق بودند که هنگام قدم زدن رو هاپله
 .یدتا شدن چوب را شن یصدا

 :یدا خنده پرسب شوبین
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 داشته باشه؟ یر به تعم یاز خونه ن ینا کنییفرمانده فکر نم -

 جواب داد: دراگونوف

 یز چ ینهست و فعال مهمتر  یمهمتر  یلیخ یزهای... چینعجله نکن شوب -
 .جاستینامن نگه داشتن ا

که در هر طرف آن دو اتاق بود و   یدندرس ییها که باال رفتند به راهروپله از 
 پنجره و گلدان قرار داشت. یشانتها

 گلدان توجه دراگونوف را جلب کرد.  آن

 داد و به طرف پنجره و گلدان لبه آن رفت. ینآال را به دست شوب او

حدس زد  شدیدرست بود! گل درون گلدان تازه و از گل آن م اشبدبینی
 شده است. یاریامروز آب ینهم

او بوده  یکتحر  یو برا یمثل شوخ  یزیحرکت چ ینا دانستیم نوفدراگو
 است.

 یوارس  یکدارد؟" جلو آمد تا از نزد  یبیبا گفتن " آن گل چه مورد عج شوبین
 داد. یستکند که دراگونوف با حرکت دست، دستور ا

 برگشت و گفت: ینبه طرف شوب او

ها رو تا قفل یر کننفر رو خب یک هر چه زودتر  یدبوده، با جایننفر ا یک  -
 کنه.  یضتعو

 کرد:  ییدبا تکان سر تا شوبین



 

 
110 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 حتما فرمانده. -

 به پنجره اشاره کرد و گفت: دراگونوف

 خونه مسدود بشن. ینا یهاتمام پنجره خوامیم -

 باز گفت: شوبین

 حتما فرمانده. -

در همان راهرو وارد شد که   یگرفت و به اتاق   ینآال را از دست شوب  دراگونوف
 بود. یاتاق خواب فرمانده متوف 

 ی؟نشد یدار آلوچکا هنوز ب -

از  ینه، هنوز خبر  یآال را تکان داد و پرسش خود را تکرار کرد ول دراگونوف
 بماند. یدخترک حاال حاالها خواب باق  رسیدیآال نبود و به نظر م یداریب

تخت گذاشت و خودش هم در  یبود رو یچیدهکه دورش پ  ییآال را با پتو او
 با مستخدم نشست. ینلبه تخت و کنار او منتظر بازگشت شوب

تا   یوارهاد  یزیاز رنگ آم  یم،داشته باش  یادیز  یکارها  جاینا  رسهیبه نظر م  -
 ها..ها و پوشاندن پنجرهپله یر تعم

 را گفت و اتاق را از نظر گذراند. ینا دراگونوف

 یفیتآن باعث کاهش ک یم خوب نبود، بزرگ ه یادخانه بزرگ و مجلل ز این
 یبود، مخصوصا برا یبزرگ  یبخود ع یشهاو پنجره شدیمراقبت از آن م

 پنهان کردن داشت. یبرا یزیدراگونوف که حاال چ
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نقطه ضعف او محسوب  یگر دختربچه که از امروز د ینآلوچکا... ا یزی؟چ چه
فرمانده تازه کار و  ک یدر کارنامه  ینقطه عطف  توانستیمسلما  نم شدیم

 از عواقب آن دور بماند. کردیخود را م یجوان باشد و دراگونوف تمام سع

 ی؟اتاق هست  یفرمانده؟ تو -

سرباز دراگونوف به خود آمد و از جا برخواست و از اتاق  یصدا یدنشن با
 خارج شد.

ها اشاره کرد و به همراه خود آورده بود به پنجره ینسرباز که شوب یدند با
 گفت:

باشه  یداپ  یزیطرف چ  یناز ا  خوامیها رو با تخته بپوشان، نه متمام پنجره  -
 ی؟نکنه، متوجه شد یدادرز پ یرونصداها به ب ی... حت یزیو نه از آن طرف چ

 سر تکان داد: ییدبه تا سرباز 

 .کنمیکارم رو شروع م  یارم،از انبار چوب ب یدبله فرمانده، بذار -

 کرد:  یشها رفت که دراگونوف صدابه طرف پله سرباز 

 صبر کن! -

ها اشاره کرد و و به طرف دراگونوف برگشت. دراگونوف به پله یستادا سرباز 
 گفت:

 گذارییم یشانقدم رو یوقت  خوامیدارن، نم یاجاحت یر ها هم به تعمپله -
 صدا بدن! یاذره
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 ها نگاه کرد و گفت:با بهت به پله سرباز 

 چشم قربان! -

 :یددراگونوف را در پشت سرش شن  یهم به دنبال سرباز رفت که صدا  شوبین

 غذا باش. یک فکر  ی؛کمک بکن  یستفعال الزم ن -

 جواب داد: شوبین

 . کنمیم  یا فکر غذ یکنم بعد برا  یریاول آشپزخانه رو گردگ  یدحتما، البته با  -

خود را برداشت و به اتاق روبرو   یبه اتاق برگشت و چمدان شخص  دراگونوف
 رفت.

 و کتابخانه بود. یز که م  جایی

از  یادیز یهاگذاشت و به طرف کتابخانه رفت، کتاب  یز م یچمدان را رو او
جا بودند و... آن ینظام یکهایاقتصاد، تاکت ی،روانشناس یاسی،جمله علوم س

 شدن به آن، خواندن کتاب نبود. یک اما هدف دراگونوف از نزد

 یکوچک   یمخف  یچهدر آورد و دوباره نگاه کرد. در یبنقشه را از ج دراگونوف
 .بودیاطراف م یندر هم یدبا

بار  یننبود ا یزیها هم چپشت آن یانداخت ول ینزم یکتاب را رو چند
 یو در کمال تعجب صدا یختر ینزم یرو را هم یگریطبقه د یهاکتاب
 کف اتاق توجهش را جلب کرد.  یپوک 

 نشست و فرش را کنار زد. ینزم یکتابخانه را رها کرد و رو  دراگونوف
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ها خاک نمود؛یها ماتاق یر بود که متفاوت از سا یزهپر از خاک و سنگر  زیرش
 آن ظاهر شد. یر در ز یمخف  یچهرا که کنار زد در

باال هم  ینا یکنیم،مسدود م یمرو دار یینطبقه پا یهامام پنجرهفرمانده، ت -
 هست؟ یپنجرها

دراگونوف فرش را انداخت و کتابها   آمد،یراهرو م  یسرباز بود که از تو  صدای
 خود گذاشت و به سمت در رفت و آن را باز کرد. یقبل یرا سر جا

از اون پنجره  تونییها به جز کتابخانه پنجره دارن، مخب! تمام اتاق یار بس -
 .یشروع کن

لبهاش بود اشاره  یکه گلدان   یبه پنجره ته راهرو، همان پنجرها دراگونوف
چوب و  یدنکرد. سرباز با گفتن "چشم" به طرف پنجره رفت و شروع به کوب

 کردن آن کرد.  یپک

 ی؟ها رو مسدود کنتمام پنجره یدار یمقربان جسارتا چرا تصم -

 جواب داد: تفاوتیه را قفل کرد و ب در کتابخان دراگونوف

 .یزارمچون از نور ب -

نگفت و چکش برداشت و شروع به   یزیکه پشتش به دراگونوف بود چ  سرباز 
 کرد.  هایخم یدنکوب

و سرباز در  گذشتیخانه م ینها در اساعت از حضور آن یک از  یشب حاال
 راه انداخته بود. یادیز یحال بستن پنجره اتاق مجاور بود و سر و صدا
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آال  یشانداخت و به اتاق خواب و پ یواریبه ساعت د ینگاه  دراگونوف
 برگشت.

 یآور بود در جاخواب یکه به خاطر داروها یجی،شده بود و با گ یدار ب آال
 .کردینم ینشسته بود و حرکت 

 :یدرسآرام پ دراگونوف

 آال حالت خوبه؟ -

 کنار آال نشست و دستش را دور او انداخت.  و

 :یدو سست بود پرس حالیکه ب   آال

 یم؟ما کجا هست -

 .یمهست یدخونه جد یما تو -

 :یدپرس یگریداد و سوال د یهبه دراگونوف تک آال

 شدم... . یدار صداها با کابوس از خواب ب ینبه خاطر ا یه؟چ یصدا ینا -

 .کننیم یر ... کارگرها دارن خونه رو تعمیستن یزیچ -

حال آال انداخت و از جا بلند شد و به سمت  یبه صورت ب  ینگاه  دراگونوف
 اتاق رفت. یبهداشت  یسسرو

فکر  یچیو به ه یبهتره فعال راحت بخواب  ی،بش یدار آال هنوز زوده که تو ب -
 .ینکن

 آال برگشت. یشو پ یختبرداشت و تا نصفه آب ر یوانیل راگونوفد
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 قرص رو بخور. ینآال، ا یاب -

 خورد. یوانچند جرعه آب از ل یلرا به دهان آال گذاشت و آال با م قرص

 .دهدیرا به او م یشدراگونوف واقعا دارد داروها کردیفکر م او

 آال. ینآفر  -

 که کامال به خواب رفت در کنارش ماند.  یرا دوباره خواباند و تا زمان  آال

آور خواب  یبچه دارو  یک که به    ینندارد از ا  یلیدل  گفتیبه خود م  دراگونوف
 خورانده، ناراحت باشد.

 به خاطر خود آال بود. هاینا تمام

چه بسا آال خود را به  کردیاو را خواب و ساکت نم یدراگونوف به نحو اگر 
 یصدا شدند؟یاز وجودش مطلع نم یا دادیمافراد نشان ن یگر سربازان و د

 که به در خورد توجه دراگونوف را جلب کرد.  یاضربات آهسته

 در را باز کرد و نجواگونه گفت: شوبین

 !یدهست تا آال رو جا به جا کن یخوب  یتاالن موقع -

 معطل نکرد. دراگونوف

به اتاق مجاور کتابخانه،  ینهمراهش را بلند کرد و به دنبال شوب یو پتو آال
 در آن نداشت رفتند. یکار  یگر که سرباز پنجره آن را مسدود کرده و د

 خوشحال شد و گفت: یار اسباب و اساس حاضر در اتاق بس یدنبا د شوبین

 !یستخونه ن ینا یبرا یزیچ یهبه ته یازین یگهخوبه که د یلیخ ینا -
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 حرف او را قطع کرد: دراگونوف

 ... .کنیمیاستفاده نم ینافکر نکن، ما از ا ینطور ا -

 کرد دراگونوف را قانع کند:  یسع شوبین

 ید؟مرده شوم هست ندار یلکه وسا  ینبه ا یفرمانده، شما که اعتقاد -

و آال را  یدجا بود کنار کشکه آن  یاکاناپه  یرا از رو یدملحفه سف دراگونوف
 کردیاو نگاه م گناهیگذاشت و همانطور که به صورت معصوم و ب   آن یرو

 گفت:

را  یپسر فرمانده متوف  یگاهکه جا  یبه دست اون پسرک، پسرک  یدبا ینهاا -
 داشت، برسه.

از   یشدراگونوف بگذارد و ب  یرو  یریتاث  تواندیحرف او نم  دانستیم  شوبین
 ها جدا شد.پخت غذا از آن یاصرار نکرد و برا ینا

و خودش هم نشست و   یدرا کنار کش  هایاز صندل  یکی  یملحفه رو  دراگونوف
 دست به چانه شد و در افکارش غرق شد.

خانه و رفتن سربازها افرادش را  یر بود که بعد از تعم یختهطور برنامه ر این
ک کنند تا اطراف ساختمان و خانه را چ  یطها محآن  یفرا بخواند و به همراه 

 خانه مطمئن شود. یتدر مورد به امن

توجهش رشته افکارش را پاره کرد و  ینکوتاه شوب یادفکر بود که فر غرق
 .یچکیدشد که خون قطره قطره از آن م ینشوب یدهمتوجه دست بر 

 دوباره غرق فکر شد. دراگونوف



 

 
117 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

انجام کارها رو به خاطر تو   ینکه من تمام ا  یروز بفهم یک یدوارمآال، ام -
 دادم.

 را گفت و به صورت آال چشم دوخت. ینا دراگونوف

 یکار آن سرباز بود دراگونوف مزد خوب   ینها که به عنوان آخر پله  یر از تعم  بعد
 و آماده رفتن شد. یدنوش یابه او داد و بعد از رفتن سرباز، قهوه

 یری؟فرمانده کجا م -

 با اشاره به اتاق گفت: دراگونوف

از دختر  یبه شما گفتم؛ به خوب  یشتر که پ  یامل کردن اون کارک  یبرا رمیم -
 مراقب کن.

 سر تکان داد: ییدبه تا شوبین

 راحت. یالتونخ -

 رفت. یرونزد و در را باز کرد و ب یتمندیلبخند رضا دراگونوف

و به دور از چشم همه به پرورشگاه رفت و حضانت   یانهبعد دراگونوف مخف  روز 
 او گذاشت. یخود را هم به رو یآال را بر عهده گرفت و نام خانوادگ 

 دراگونووا، نام گرفته بود. یونادختربچه، آلوچکا سرگ حاال

را فرستاد تا  یافراد یانهبعد دراگونوف نظرش برگشت و مخف یروزها طی
آال دختر  کهینبر ا یمبن یمدرک  یچه یگر ا دمدارک پرورشگاه را نابود کنند ت

 خوانده اوست وجود نداشته باشد.
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که   یآال مطلع نبود جز چند تن از افراد یواقع یتاز هو یچکسه یگر د حاال
 یگریو چند سرباز د  یابکینو سر   ینگورک  یوان،ا  ین،در قطار بودند، از جمله شوب

 جنگ فرستاده شده بودند. یدانکه به م

دراگونوف  یکنند ول  یبار دخالت  ینها بخواهند در انداشت که آن ییلدل البته
 یاز افراد  یلیخ  ی،فرماندگ   یحکم رسم  یافتهم که بود بعد از در  یناناطم  یبرا

 فرستاد. یگر د یدور و شهرها یهاکه آن زمان در قطار بود را به جبه

*** 

 دوم فصل

 دراگونووا آلوچکا

1950 

 

 که اجاره کرده بود نشسته بود.  یقطار، تنها در واگن یصندل یرو آال

 نداشت. یدناما قدرت و حوصله خواب آمدیم خوابش

 نگاه کرد. یرونداد و پرده را آرام کنار زد و به ب یهرا به پنجره تک سرش

 دوردست دوخت و غرق فکر به گذشته شد. یهارا به کوه نگاهش

پدرش به  یدند یداشت برا یمصمآال ت یاز آنجا شروع شد که وقت  یز چ همه
 یو دراگونوف شد و با آن که اصال  آدم  ینشوب  یاتاق کار او برود متوجه گفتگو

 کار شد.  یناما ناخواسته مجبور به انجام ا یستدنبود که گوش با
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 .یخترا برانگ یشتعجب و حس کنجکاو یدکه شن  جمالتی

آال  یدهفهم ینکهد از اکه از قرار معلوم بع  ینو ا گفتیاز مادر آال م شوبین
 فرستاده تا آن را به دست دراگونوف بدهد. یانامه ینشوب یکجاست برا

 یدنبا د  ینو دراگونوف و شوب  یدبه درون اتاق دو  یمهبدون در زدن و سراس  آال
با خبر  یانبوده و از جر  یستادهکه تمام مدت گوش ا  یدندچهره آشفته او فهم

 شده است.

داده بود نامه  یکلبا آال تش یمیصم یاسال رابطه ده ینا یکه ط   دراگونوف
 صورتش کنار گرفت و به سمت آال قدم برداشت. یرا از جلو

 دست پاچه گفت: آال

 برات نوشته؟ یزیمادرم چه چ -

 ی آن را برداشت و تو یعسر  ینرفت تا نامه را بردارد اما شوب یز به طرف م آال
 انداخت. ینهشوم

 ی؟کرد  کار یچ  -

دراگونوف مانع   یو دست برد نامه را بردارد ول  ینههجوم برد به طرف شوم  آال
 او شد.

 سوخت. یکم  دستش

 انداخت. ینبه شوب ینگاه شماتت بار دراگونوف

 .یگفته، تو دختر من هست   ینداره مادرت چ  یتیآال اهم -
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و تمام  ینمشبب خوامی! فقط میستاون مادر من ن دونمیخودم م -
 ده سال عقده شده رو بهش بگم... . ینا یکه ط   ییهاحرف

 یشهاو شانه یستادسرش ا یمبل و خودش باال یآال را نشاند رو دراگونوف
 را ماساژ داد.

 .یممفصل درباره اون بحث کن یدآب بخور آال... با یوانل یک  -

 کرد.  یداآرامش پ یتا کم یدو نوش یختر یز م یآب از پارچ رو یوانیل آال

 بود. یستادههم کنارشان ا ینکنارش نشست و شوب  دراگونوف

 گفت:  یتبا عصبان آال

 .یدرست نبود که از من پنهان کن ینا -

 جواب داد: شوبین

 .یمکن  یر آخه ماجرا آن قدر هم مهم نبود تا تو رو درگ -

 درباره به مادرم بود، چطور مهم نبود؟ -

 با دست صورتش را پوشاند و بغض کرد. آال

 او را در آغوش گرفت. دراگونوف

 .گمیمن بهت م یبدون  یکه بخوا  یزیهر چ -

صورتش کنار گرفت و دراگونوف مشغول پاک نمودن   یدستانش را از جلو  آال
 :یداو شد؛ آال پرس یهااشک 
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 نوشته شده بود؟ یتو اون نامه چ  -

 نگاه کرد. یرهنش گرفت و به چشمان او خدستا یانصورت آال را م دراگونوف

بود و خواستار اون شده بود تا تو رو  یدهتو پرس یتمادرت درباره به وضع -
 یزهایچ  یر ذهنت درگ  یدو نبا  یکهکه امتحانات تو نزد  ییالبته از اون جا  ینه؛بب

 مخالف هستم. یدار د یننامهم باشه با ا

 پاسخ داد: یتو با قطع درنگ یب  آال

 !ینمشبب خوامیمن م -

 آال. -

 را از دراگونوف برگرداند. یشرو آال

 .ینیحق با تو باشه و الزم باشه مادرت رو بب یدخب، شا یار بس -

 هم جا خورد. ینشوب یدراگونوف جا خورد، حت  یناگهان  ییر تغ یناز ا آال

 ی؟زد یچه حرف  یدونیم یقادراگونوف، دق -

 لبخند زد و گفت:  ینگریستاو را م  یآال که حاال با خوشحال  یبه رو  دراگونوف

تا آال  یمتا به شهر مورد نظر بر  دمیم یبیترت یندهآ  یروزها یبله البته، ط  -
 .یندمادرش رو بب

 دراگونوف را بغل کرد و محکم به خود فشرد. آال
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هام گفتن حرف  یمن با اون زن خواهد بود و اون هم برا یدار د ینآخر  ینا -
چه  ذارمیم یونبدونم اون زمان که گله هام رو باهاش در م خوامیبه او... م

 داره؟ یحیتوض

 با لبخند گفت: دراگونوف

خب، حاال برو درست رو بخون... بعد از امتحاناتت به اون شهر  یار بس -
 رفت. یمخواه

 که امتحانات آال تمام شده بودند.  یروز بعد و هنگام چند

از ماموران جوانش به نام آلکساندر  یکیبست و  یچمدان کوچک  دراگونوف
 سالنکو را فراخواند.

 الغر اندام بود. یمتوسط و اندک  یجوان، موبور و با قد ساشا

جوانان   ترینیهاز خوش آت  یکیداشت و    یاریتبحر بس  یو پزشک   یراندازیت  در 
 .شدیارتش محسوب م

داد تا آال را تا آن  یرسرا با آال همراه ساخت تا مراقبش باشد و به او آد او
 او را به خانه بازگرداند.  یدآال مادرش را د  کهینکند و بعد از ا  یمقصد همراه 

رفتن به شهر مذکور سوار قطار شدند   یو همراه آال برا  یرفتفرمان را پذ  ساشا
 و حاال در قطار بودند.

 کشی؟یم یگار س -

 .کردیتعارف م یگار به خود آمد و متوجه ساشا شد که به او س آال
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 .شکستیگردنت رو م  یتعارف کرد یگار به من س فهمیدیاگه پدرم م -

پا انداخت   یپا رو  بردیاز او نم  یاز آال نداشت و چندان حساب   یکه ترس  ساشا
 کرد و به دختر جوان زل زد:  یز و چشمانش را ر

 واقعا  پدرته؟ مگه چند سال داره؟راستش رو بگو، دراگونوف  -

 منتظر جواب آال بماند خودش پاسخ خودش را داد: کهینبدون ا و

 ممکنه... . یر نه امکان نداره. اصال غ -

مخش رژه  یسرباز جوان رو هاییهباشد و نگذارد کنا تفاوتیکرد ب   یسع آال
 برود.

 در گردن ساشا افتاد. یببه صل نگاهش

 ی؟هست  یحیتو مس -

 یستی؟ره، مگه تو نآ  -

 سر تکان داد: آال

 نه. -

صورت او فوت  یرا تو یگارشاز جا بلند شد و کنار آال نشست و دود س ساشا
 کرد.

 چند سالته؟ -

 :یدمشکوکانه پرس آال
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 پرسی؟یم یچ  یبرا -

 سرفه کرد. یکم  یگار به خاطر دود س و

جا  یکم  یدلپا انداخت و در صن یرا خاموش کرد و دوباره پا رو یگار س ساشا
 به جا شد.

و  یمبا هم دوست بش یمبتون ید... گفتم شایطوالن  یر و مس یمتو سفر هست -
 .یمگذر زمان رو حس نکن

با ساشا جالب   ینداشت به نظرش دوست   یشدر زندگ  یکه آال دوست   ییآنجا  از 
 .یدبه نظر رس

تا آال هم بتواند با او  نمودیم یبه او نداشت کاف  یمنف  یکه هنوز نظر  همین
 .یردگرم بگ

 ی؟شانزده سال، تو چند ساله هست  -

 سال... . یستب -

 را بست تا استراحت کند. اشیو چشمان آب  یداد به صندل یهتک ساشا

 .یستاز فرصت استفاده کرد و او را با دقت نگر  آال

 داشت. یسربازان، بلند یگر بور و کم پشت اما نسبت به د موهای

 .پوشاندیبودن صورتش را م  یکه استخوان   هایییشو ته ر  یتخوان اس  صورتی

 یم؟االن کجا هست دونییم -

 چشمانش را باز کرد و بعد از نگاه کردن به پنجره گفت: ساشا
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 .یدرس یماحتماال  تا شب به شهر خواه -

 دوباره چشمانش را بست. و

 بودند. یستادها یشهانگاه کرد که عقربه اشیبه ساعت مچ  آال

 دلش نبود. یبه شهر دل تو یدنرس برای

 ساعت چنده؟ یبگ  تونییم -

 خود نگاه کرد. یدوباره چشمانش را باز کرد و به ساعت مچ  ساشا

 .یمو ن 8 -

بخرد و ساشا آن قدر  یخوراک  یخارج شد تا برود و مقدار یصندل یاز رو آال
 اش نشد.غرق استراحت بود که متوجه

کرد قصد بازگشت به   یداریسرخ کرده خر  ینیزم یبس یمقدار ینکهاز ا بعد
را گرفت و متوجه ساعت او شد که مردانه   یشجلو  یکوپه را داشت که سرباز

جهت گمان  ینآن مدل ساعت را به دست داشتند از ا هایبود و اکثر نظام
 است. یدهدزد ینظام یک آال آن را از کرد که 

ماجرا از چه قرار  دانستیکه آن ساعت را از دراگونوف گرفته بود و نم  آال
 کرد.  یدناست سرباز را هل داد و به سمت کوپه خودشان شروع به دو

 دزد! یبچه! ا یساوا -

از   آال  یبود که داروها  یز و گر   یبو دار تعق  یر هم به دنبال او افتاد و درگ سرباز 
 افتادند. یبشج
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 دخترک ابله...!  یساوا -

 شد. یدار وارد کوپه شان شد و ساشا به خاطر سر و صدا ب آال

 چه خبر شده؟ -

قبل از آن که دستش به آال برسد، ساشا مانع  یخود را رساند ول ینظام مرد
 شد.

 شده؟ یچ  -

 !یدهدزد ینظام یک شک ندارم اون دختر ساعت رو از  -

انداخت و دوباره رو کرد به مرد  یآال نگاه  یساعت مچ برگشت و به  ساشا
 و گفت: یعصبان 

 ساعت متعلق به منه. یست،ن ینگران  یجا -

 یستی؟از کجا معلوم که خودت هم همدستش ن -

 را گفت و به طرف آال رفت. ینا ینظام مرد

 گوشه کوپه کز کرد.  آال

را در  یبیاشج یفرو برد و چاقو یبشج یرا بست و دستش را تو چشمانش
 .فشردیمشت م

 ساشا گوشش را پر کرد: یادبتواند او را لمس کند فر  یمرد حت  کهیناز ا قبل

هستم و بهت  یبهت ثابت کنم که نظام شمیمجبور م یدست بهش بزن  -
 کنم!  یک شل
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 یکجا که متوجه شد ساشا هم  جهت داد و از آن  ییر آن تغ  یک به    ینظام  مرد
 کارش.  یکولش و رفت پ  یاست به اصطالح دمش را گذاشت رو ینظام

 گذاشت و کنار آال نشست.  یبشج یاسلحه را پس تو ساشا

 ی؟خوب  -

درآورد تا  یبشج  یکرد و ساشا دست او را گرفت و از تو  ییدبا تکان سر تا  آال
 ساعت را مالحظه کند.

ممکنه خطرساز بشه؛ تنها ثروتمندان و  ی،به دست کن یدعت رو نباسا ینا -
 .خورهیما نم یپبه ت کنن،یکه اون رو به دست م  یدمرو د یافراد نظام

 یداد و دوباره رو یچمدان جا یرا از دست آال باز کرد و تو ساعت
 نشستند. هایشانیصندل

 .یکمکم کرد  ینکهممنونم از ا -

 .جامینا ینهم یبرا یست،تشکر الزم ن -

 به هر حال. -

 گذاشت و گفت:  یز م یبود را رو یدهکه خر   هایییخوراک  آال

 .یمهمون من هست  -

 خشک برداشت و گاز زد و با خنده گفت: یتکه آلو یک  ساشا

 .شیمیکم دوست مکم  یمفکر کنم دار -
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بودن ساشا  یمیصم اما از  آوردینگفت اما هر چند که به رو نم یزیچ آال
 .کردیم یتو امن یاحساس راحت 

 یسرش برداشت و از تو  یقفسه باال  یکه همراه داشت را از تو  اییسهک  ساشا
 گذاشت.  یز م یرا درآورد و رو یحاو یبیآن فالسک ج

 اخم کرد و گفت: کندیآال نگاه م یدد وقتی

 هست. فایدهیاصرار نکن که ب  -

 .یدکشسر   یدر آن را باز کرد و کم و

بزرگترها را امتحان کند اما لجاجت  یدنیقلبا  دوست داشت نوش کهینبا ا آال
 مشغول شد. یشنکند و به خوردن غذا یکرد توجه  یبه خرج نداد و سع

بشقابش را هم برداشت ساشا فالسک را به  ینیزم یببرش س ینآخر  وقتی
 طرفش گرفت.

 امتحان کن.. یاب -

 .یدمانده بود نوش یفالسک را گرفت و هر چه باق  آال

 .سوزاندیداشت اما به نظر او نسبتا خوش طعم بود و گلو را م یبیعج طعم

 را جمع کرد و به آال زل زد. یز م ساشا

 .یمبکن یباز یه یدنتا رس یاخب ب -

 یدر صندل دادیو آرامش به او دست م یاحساس خوش یکه کم کم ک  آال
 :یدداد و پرس یهتک
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 ی؟چه باز -

 با خنده جواب داد: ساشا

 ی؟رو که بلد یباز ین... ایقتجرئت و حق -

 آره. -

 :یدبا مکث پرس ساشا

 ی؟چند تا دوست دار -

 !یچیه -

 اعتراض کرد: ساشا

انجام  یگمکه م  یکار سخت   یوگرنه مجبور ی! قرار بود راستش رو بگ یگهنه د -
 !یبد

 شد: یشاک  آال

 ندارم!  یعنیندارم،  یدوست  یگمم یمن وقت  -

 خب! یار بس -

 نوبت آال بود که سوال بپرسد. حاال

 :یدبه خرج نداد و پرس یادیفکر ز آال

 بود؟ یاسمت چ  -

 بود سوالت؟ ینا ی؛ساشا صدام کن تونییسالنکو... م یگورویچآلکساندر ا -
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 :یدو پرس یدخجالت کش یکم  آال

 کنم؟  یتهمون ساشا صدا شهیم -

 ندارم. یمشکل یچالبته، من ه -

 :یددماغش را خاراند و پرس ساشا

 ی؟با پدرت ندار یتا به حال گفته شباهت  یکس  -

 جواب داد: حوصلگییو با ب  یدکش  یآه  آال

به پدر  یهدخترخوانده شب یک یدااون پدرخونده من هست، چرا ب -
 خواندهاش باشه؟

 ... .ینطورآها، که ا -

 فکر کرد و گفت: یقدر آال

 یه؟شغل تو چ -

 .کنمیهم م یراندازیسربازم، ت -

 با افسوس گفت: آال

 .یمواظب باش کشته نش -

 لبخند زد: ساشا

 چشم! حتما. -

 و باعث خنده ساشا شد. دادیاو م یکرد که نشان از مدهوش  یاسکسکه آال
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 :یدشد و سپس پرس یرهبا دقت به صورت او که متوجه نبود خ ساشا

 دختر؟ یهاسم تو چ -

 دراگونووا... . یوناآال سرگ -

 مادربزرگ منم اسمش آال بوده. یه،آال اسم قشنگ -

 ی؟رو کشت  یسوال احمقانه بذار بپرسم! تا حاال کس یکممنون...  -

 تدارکات رو دارم. یفهوظ یشتر اوه معلومه که نه، من ب -

 آال راحت شد. خیال

که در  ینسبت به قتل و خشونت به خصوص خشونت  یاحساس خوب  او
 نداشت. دیدیم یگراندراگونوف نسبت به د

بتدا در ذهنش آماده که از ا  یسوال خواستیرا صاف کرد و م یشگلو  ساشا
 :یدکرده بود را بپرسد و پرس

 کنی؟یم یبا دراگونوف زندگ  یاز ک  -

 یبرگرداند و در صندل یشده بود رو یکه از سواالت بد منظور ساشا عصب  آال
 :یددراز کش

 .یادامه بد خوامیمضخرف  نم یباز ینا -

 لب غرولند کرد: یر ساشا ز و

 خب! یلیخ -
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برداشت و با آرامش زل زد به آال که خواب بود و  اش دفترچهاز کوله ساشا
 چهره او نمود. یدنشروع به کش

 !یدیمرس یدارشو،ب -

 نشست. یشچشمانش را باز کرد و در صندل آال

 آال را تکاند: یسر و رو ساشا

... امشب را فقط استراحت گیریمیمسافرخانه اتاق م یکو در  رویمیم -
 .کنییم

 برداشت: بلند شد و ساکش را آال

 .یستممن خسته ن -

 و ادامه: یددست آال را گرفت و دنبال خود کش ساشا

 .یمتا به خونه مادرت بر  یامو فرداش به دنبالت م -

او  شدیو چه نم شدیم یچه ساشا راض ید،اصرار نورز یناز ا یشب آال
 کار خود را بکند.  توانستیم

 یشب بدون اطالع قبل  یمهاستراحت در هتل، ن  یداشت بعد از کم  یمتصم  آال
 که از مادرش داشت برود و او را مالقات کند.  یبه آدرس

که   کردیفکر م ینتنها به ا دانستیهمه عجله را نم ینا یلخودش هم دل او
که   ییهاصورتش و همه حرف یو تف کند تو یندهر چه زودتر آن زن را بب

 .یاورددلش مانده را باال ب یرو
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 سرد شده. یلیهوا خ یوا -

 شدند. یادهدور گردنش و از قطار پ یچیدرا گفت و شال گردن را پ ینا ساشا

 یدندرا در دوردست د یارفتند مسافرخانه یادهرا پ یر مس یاندک  کهیناز ا بعد
 .رسیدیشب اقامت مناسب به نظر م یک یکه برا

 اصال لب به غذا نزنم. یامسافرخونه ینتو چن دمیم یحترج -

الاقل سوپ  تونیینداره، م یبیاما ع ی،هست  یوسواس یلیخ یادبه نظر م -
 .یرو امتحان کن یجاتشسبز 

 تردد دارد. یر مس ینمدتهاست در ا یدانست که ساشا انگار آال

 ی؟رفت و آمد دار جاینبه ا یادز -

 پوزخند زد: ساشا

 هستم. ینجااغلب ا یستمتو پادگان ن یوقت  -

با آن فاصله نداشتند چشم دوخت   یشتر به مسافرخانه که حاال چند قدم ب  آال
 و همزمان ساشا گفت:  یندکرد تا بتواند آن را بهتر بب  یز چشمانش را ر  یو اندک 

 هستن. ینممسافرخونه والد ینصاحبان ا -

جا لب به غذا در آن  دهدیم  یحگفته بود ترج  یشتر پ  کهینتعجب کرد و از ا  آال
 کرد.  یحساس شرمندگ نزند ا

 در مسافرخانه را باز کرد و وارد شدند. ساشا

 .یدها را در آغوش کشآن یدر به صدا آمدند و گرما هر دو آویزهای
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بود   یدهخوش آوا شد که تاکنون مانند آن را ند  یز سقف و آو  یناتمحو تزئ  آال
 مسافرخانه رفت. یشخوانو ساشا مقابل پ

 پدرم کجاست؟ -

 یز تمسخرآم یبه طور نمودیم یاساله 65اق و حدودا که زن چ  پیشخدمت
 ساشا نگه داشت: یآال را از نظر گذراند و نگاهش را ثابت رو

 کنه!  یداریتازه خر  یرفت ماه  -

 :یشخوانپ یز داد به م یهتک ساشا

 مادرم چه؟ -

 .هاستیمشتر  یمادرتون تو آشپزخونه مشغول طبخ غذا برا -

 را از نظر گذراند. هایبرگشت و مشتر  ساشا

و عربده   خندیدندیبودند و م  یدهکوچک چپ  یز م  یک که پشت    یمرد مست   چند
 .فشردندیپاسور را در مشت م یهاو کارت کشیدندیم

 آال! -

 .یایدبه ساشا نگاه کرد که با اشاره دست از او خواست به دنبالش ب آال

 و به آشپزخانه رفتند. یوستگذشت و به ساشا پ  یزهااز کنار م آال

در  یانسالم یو خوش بو بود که زن  یز تم یبرخالف تصور آال، مکان  آشپزخانه
 .دادیرا ورز م یریبود و خم یآن مشغول به آشپز
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را  یاشرا رها کرد و دستان آرد یر ساشا گل از گلش شکفت و خم یدنبا د زن
 .یدپاک کرد و ساشا را در آغوش کش یشبندبا پ

 .کردیها را نگاه مبا تعجب آن آال

مدت دلتنگ هم  ینا یبودند و ط  یمیگرم و صم  یگر د یک ها با که آن  این
 یسهخودش مقا یآن را با زندگ  یآال قابل هضم نبود و وقت  یشده بودند برا

 .کردیحس م یخالء آن را به خوب  کردیم

او را در آغوش   یاطور دلتنگش بشود    یننداشت که ا  یشدر زندگ  یزن   یچه  آال
 یصحنه برا ینچقدر ا یدبه ساشا بگو توانستیکاش م  یبکشد و ببوسد و ا
 او رنج آور است.

 یاب یگرده؛زود بر م یره،بگ یساشا جان حالت خوب هست؟ بابات رفته ماه  -
 و از کارها برام بگو! ینبش جاینا

 آشپزخانه نشاند. یز اشا را پشت مس بیندیکه انگار نه انگار آال را م  یطور و

 !یستمبچه ن یگهمامان من د -

 :یدخند زن

 !کنمی! صبر کن برات غذا گرم میحتما گرسنه هست  -

 :گفتیانداخت، انگار با نگاهش م یبه آال نگاه  یبا شرمندگ  ساشا

 ... .یگر چه کنم؟! مادر است د -

 رد:را برانداز ک یشتازه متوجه آال شد و با تفکر سراپا زن
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 !یخوب نخورد یهاست غذامدت یداستپ یفتنح یکلهممم... از ه -

 مامان راستش اون امشب مهمون ماست! -

 و خودش هم نشست. یندبنش یز دعوت کرد آال پشت م زن

شده... عجب!  یداتو حاال با دوست دخترت پ یها نبودعجب! مدت -
 .شنومیداستانت رو م

 .یامدزن او را دوست دختر ساشا خواند خوشش ن کهیناز ا آال

 مادرش ببرم. یدنآال دختر مافوق منه مامان، قرار شده فردا اون رو به د -

 .هاینآها مشکالت زن و شوهرها و ا -

 تحمل نکرد و لب به سخن گشود: آال

 یماریکودک ب  یوقت   یشها پمدت  ینمشکه قراره بب  یمن مادر ندارم خانم، زن   -
 .یستام کرد، اون مادرم نبودم ره

 !یچارهدخترک ب یآخ  -

 یایدو ترحم خوشش ن یخاله زنک  یهابحث ینآال از ا زدیکه حدس م  ساشا
 موضوع صحبت را عوض کرد:

 آال هست؟ یبرا یخب حاال... اتاق  -

را که دوباره مشغول ورز دادن آن شده بود رها کرد و با خنده دست   یر خم  زن
 :یداش را به سر کوب یآرد
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رفت! هاها  یادمذوق زده شدم که  یدنت... اون قدر از رسیدآه هاها ببخش -
 .یایددنبالم ب

و  یستادا یچمدانش را برداشت و دنبال ساشا و مادر او رفتزن مقابل اتاق  آال
 در آن را باز کرد. یدبا کل

 هم اتاق! ینبفرما! ا -

 غرولند کرد: ساشا

 اتاق منه! ینکهمامان ا -

ها اشغال دهکده اومدن و تمام اتاق  ینبه ا  یادیز  یروهایهفته ن  ینا  یس،ه  -
 شده.

 نشست و مشغول روشن کردنش شد. ینهشوم یوارد اتاق شد و روبرو آال

 بذار کمکت کنم دختر جان! -

 از کنارش بگذرد گرفت و باز غر زد:  کهینلباس مادرش را قبل از ا  ینآست  ساشا

 .کردییرو جا به جا م امیهکاش حداقل اسباب و اساس  -

 گفت:  یلب یر ز زن

 !کنمیم یزندگ  جاینخودم دارم ا یگی؟م یچ  -

 بگذار کمکت کنم دختر جان! -

 هم آورد. ییو آتش زد و پتو ینهشوم یانداخت تو یزمچند ه زن
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 .یخسته باش یلیخ یدحتما با -

 منه. یسفر زندگ  یناول ینا -

با زن برعکس برخورد اول  یدچرا آن را گفت؛ شا دانستیخودش هم نم آال
 .کردیم یمیتحاال احساس صم

 زد: یلبخند گرم زن

 یاگه خواست  یمآب گرم هم دار شه،یشام آماده م یاستراحت کن یتا کم -
 .کنهیمعجزه م ی... در رفع خستگ یریدوش بگ تونییم

 متشکرم. -

 گلو صاف کرد تا توجه جلب کند:  ساشا

 .یتا استراحت کن یذارمفعال تنهات م -

 قاطع گفت: یبرگشت و به ساشا نگاه کرد و با لحن آال

 یزینکنم و به چ یفضول دمی... قول میاتاقته و روش حساس ینا یدونمم -
 هم دست نزنم.

 :یدخند ساشا

 خب. یلیخ -

 همراه مادرش رفت و در را هم بست. و

در  یو خستگ  یددراز کش ینهشوم یگربه کوچک روبرو  یک را مانند  یمدت  آال
 مادرش افتاد و آرامش از ذهنش رخت بربست. یادکرد، سپس به 
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 به دفترچه و آدرس زن انداخت. یو دوباره نگاه  یدچمدان را کش زیپ

 شده بود.حفظ  یبا  آن را نگاه کرده بود که تقر  آنقدر 

 به سراغش آمده بودند. یدیبلند شد حاال افکار جد یجا از 

 جا قرار داشت شد.که در آن  یوارد حمام تنها اتاق  یدبا ترد آال

گذاشت و دور تا دور اتاق را به   ینزم  یگرم و مه گرفته؛ چمدان را رو  محیطی
 .یگر د یدر یااز پنجره  یغ در یپنجره از نظر گذراند ول یافتن یدام

 .یچیدگرفت و حوله دورش پ  دوش

 یو حاال احساس سرحال کردیدوش معجزه م گفتیزن راست م انگار 
 .کردیم

 رفت. یرونو از حمام ب یچیدپ حوله

 شد. یخکوبکمال تعجب با ساشا روبرو شد و در جا م  در 

 و با تته پته گفت: یوفتدآال برگشت تا چشمش به او ن یدنجوان با د پسر 

 ینهم ی... برایباش ینهشوم ی... فکر کردم هنوز جلوخوامیواقعا عذر م -
 رو ببرم! هامیلهاز وس یسر  یهاومدم تا 

 نداره! یبیآها! ع -

 تخت مقابل ساشا نشست و چمدان را گشود. یرا گفت و آمد رو ینا آال

 ند.را جمع ک هایشیلهکرد به او نگاه نکند و وسا  یسع ساشا
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 آال مهم نبود. یبرعکس برا کردیقدر او احساس شرم م هر 

نداده بودند از  یادشها بزرگ شده بود و آن ینبا مردها دراگونوف و شوب او
 بود. یزیشرم بود، به طور غر  یشدنش شرم کند و اگر ذرها یدهد

 !یگربرو د ی؟هست  یمنتظر چ  -

 رفت. هایشیلکرد و بعد برداشتن وسا  یدوباره عذرخواه  ساشا

 .یدو دراز کش یدرا پوش یشهاحوله را انداخت و لباس آال

 که چشمانش گرم شدند در به صدا در آمد.  همین

 یه؟ک  -

 انداخت و در را باز کرد. یشهاشانه یبلندش را رو یپالتو آال

 :یدبه آال نگاه نکند دماغش را باال کش کردیم یکه سع  ساشا

 صدات کنم.و  یامشام حاضره، مامان گفت ب -

 .یاماالن م -

 بود. یستادهخود ا یساشا هنوز در جا یخواست در را ببندد ول آال

 شده؟ یزیچ -

 به خود آمد و با تکان دادن سر دور شد. ساشا

 رفت. یو به سالن غذاخور یدلباس مناسب پوش آال

 .ینبش ینجاا یاآال! ب -
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نشسته  یزهااز م یکیکه پشت   یدبرگرداند و زن را د یبه طرف صدا رو آال
 او رفت. یشبود و پ

 ساشا کجاست؟ -

... زود ینبش یا... بیارهخنک از انبار ب یدنیرفته نوش یدساشا؟ آم... شا -
 .گردهیبرم

 .یایدلب به غذا نزد تا ساشا ب ینشست ول یز پشت م آال

 نشست. یز و پشت م یدسر رس یدنیبعد ساشا با نوش اندکی

نکرد، شروع به خوردن غذا  یها را همراه از گفتن دعا که البته آال آن بعد
 کردند.

 یلیخ ینهم بشه سوپ درست کرد، ا یاز که با پ  کردمیوقت فکر نم یچه -
 خوب شده.

 :یدخند زن

 بلد نبوده درست کنه. یادیز یکه مادرت غذاها  یداستپ یزمعز  -

 آال در هم رفت: چهره

 .یستآشپز ن یخوب  ین... البته به ادهیخونه رو انجام م یدربزرگم کارهاپ -

 و با خنده گفت: یختر یدنیهمه نوش یبرا ساشا

 .یستن یپدر من هم آشپز خوب  -

 چطور قبال در ارتش آشپز بوده؟! کنمیم تعجب
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 :یدخند زن

 !کندهیپوست م ینیزم یبفقط س -

 .یختر یدنینوش یهمگ  یو ساشا برا یدندخند همه

از جا بلند   یمهرا برداشت اما هنوز لب نزده بود که ساشا و زن سراس  یوانل  آال
 وارد شده بود، رفتند. یانسالم یشدند و به طرف در که تازه باز شده و مرد

 .نگریستیها را مبا دقت آن آال

داشت دستانش را دور کمر مرد قالب کرد و ساشا به  یکه قد کوتاه  زن
 .یدباش چسشانه

و تنها ناظر صحنه صامت  گویندیکه چه م  دانستیخاطر فاصله، آال نم به
 ها بود.آن یعاطف 

را هم به همراه آن فرو داده و  یرا که قورت داد احساس کرد بغض نوشیدنی
خانواده گرم به وجود   ینا  یدنچرا اما با د  دانستیبغض خودش هم نم  ینا

 آمد.

و مدام رفتار  خوردیاو غبطه م یست داشتنبدجور به ساشا و خانواده دو آال
 .نمودیم یسهمقا ینها را با دراگونوف و شوبآن

 یر پ یگر که د  ینیچه برسد ببوسد و شوب دیدیکه به ندرت آال را م  دراگونوف
 یو نق م  کردیتک غرولند م  یک   هایرزنشده بود و حوصله نداشت و مانند پ

 زد.
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آال رفته بود  یدندرس  یز اش به مساشا، مادرش و پدر تازه از سفر برگشته  وقتی
 مانده بود. یهم نصفه باق  یشو غذا

 .یگر داشته... دختر است د یحتما کسالت  -

شروع به خوردن   یو سه نفر  یدشوهرش غذا کش  یرا گفت و رفت برا  ینا  زن
 و خوش و بش کردن شدند.

 یاخانواده  ینچن  یک ه بود و در حسرت  تخت افتاد  یآن طرف تر، آال رو  کمی
 .زدیزار م

 گرفته بود.  یدیکه شده بود، هوا سرد و مه شد  صبح

به   یچشمانش سرخ و پف کرده شده بود آب   یشبد  هاییهکه به خاطر گر   آال
 ولو شد. ینهشوم یزد و دوباره جلو یشسر و رو

به او گربه کوچولو   یخصلت گرما دوست   ینافتاد که به خاطر ا  ینحرف شوب  یاد
 .گفتیم

کند   ینکرد به خودش تلق  یسع یشبرا بست و با فکر کردن به د چشمانش
چقدر از دراگونوف که  یدندارد و با یشبرا یتیخانواده اهم یزها،چ ینا

 نجات داده بود متشکر باشد. یرا از تباه  یشزندگ

 ی؟شد یدار آال؟ ب -

 ساشا بود و پشتش در زد. صدای

 تو. یاب -
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و وارد اتاق شد و به دنبال آال دور تا دور اتاق را از  یچانددسته در را پ ساشا
 گفت:  رفتیاو م یو همانطور که به سو یافتنظر گذراند و باالخره او را 

 پدرت امروز با من تماس گرفت. -

 را طرف ساشا برگرداند: یشزد و رو یغلت  آال

 گفت؟  یچ  -

 یکهدر حال  ی،که نگران نشه بهش گفتم خوب هست   ینا  یبرا  ید،حالت رو پرس  -
 ینکها یحت  یا یبدون اعالم قبل یشبنه؟ د یا یخوب هست  دونمیواقعا نم

 شد؟ یزد... چ  یبتشام غ یز از سر م یبد یحتوض یبخوا

 زودگذر بود... االن خوبم. یناخوش یک ... یدونمنم -

 گفت:  یشهتر از همدوستانه ینشست و با لحنجلوتر آمد و کنار آال  ساشا

 ینم... حاال بگو ببیمن حساب کن  یدوست رو  یک مثل    تونیینگران نباش، م  -
 اومده بود؟ یشپ یمشکل

به شهر خودمان  یمو برگشت یدمکه مادرم رو د  ینبعد از ا یده؟چه فا یول -
 .شهیهم تموم م یدوست  ینپدرم، ا یشپ

 شود. یشهااو متوجه پف چشم خواستینم کرد،یبه ساشا نگاه نم آال

 با لبخند گفت: ساشا

 به خودمون داره. یتموم نشه، بستگ  تونهیم -

 از جا بلند شد و خودش را تکاند، ساشا هم بلند شد. آال
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 دنبال مادرم؟ یمبر  تونیمیاالن م -

 با لکنت پاسخ داد: ساشا

 تونیمی... بعد خوردن صبحانه میاب  یسالن غذاخورالـ البته، آماده شو و به    -
 به ... .

 حرفش را قطع کرد: آال

 .شمیباشه... االن آماده م -

 برگشت و از اتاق خارج شد. ساشا

 را مرتب کند.  اشیختهبهم ر  یکرد موها  یو سع  یستادا  یقد  ینهآ   یروبرو  آال

 یدهآال او را د یدد یمانده بود به او، وقت  یرهکه خ  یدرا پشت سرش د ساشا
 سرش را خاراند و گفت:

 .یاز شانه من استفاده کن تونییم یام... اگه خواست  -

 ممنون! -

 .یدکش  یششانه را برداشت و به موها آال

 .رسیدیم یشتر از بازو ینپائ یو صافش که تا کم یقهوها موهای

 آال بود. یرهثابت مانده و خ یشهنوز در جا ساشا

شانه انداخت و  یرا رو یشلباسش را عوض کند پالتو ینکهصرف نظر از ا آال
 طرف ساشا آمد:
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 ام.آماده -

 نشستند. یشبید یز رفتند و پشت همان م یبه سالن غذاخور هاآن

 تازه روشن شده بودند و سالن هنوز کامال گرم نشده بود. هابخاری

 و مربا آورد: یکصبحانه پنک یشانساشا برا مادر 

 م حالت چطوره دختر جان؟سال -

 ممنون، خوبم. -

 مقابل آال نشست و مشغول خوردن صبحانه شدند. یز،ساشا پشت م مادر 

 بابا کجاست؟ -

رفته و غرق  یزمه یدخر  یو زن با خنده جواب داد که برا یدرا پرس ینا ساشا
 روزمره شدند. یهاصحبت

درهم کارد را در  یانزده بود و با چهره یشخود که آمدند آال لب به غذا به
 .فشردیمشتش م

 ...؟یآال؟ خوب  -

 .فهمدیاو را نم کردیبه ساشا نگاه کرد و احساس م آال

 .یستادبلند شد و در کنار آال ا یز ساشا از پشت م مادر 

 دختر تو حالت خوبه؟ -

 .خوامیلحظه به اتاقم برم... عذر م یه یدمن خوبم، فقط با -
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برنداشته بود که ضعف به سراغش آمد و  یقدم از جا برخواست اما هنوز  آال
 شد. یننقش زم

 یبه هوش بود اما توان حرف زدن نداشت و در عضالتش احساس سست   هنوز 
 .کردیم

 بشنود. یاطراف را به خوب  یصداها توانستمی

 طور شد؟ ینمن... چرا ا یخدا یآال؟ وا -

 داشته... . یتبوده که حساس یزیچ یشدر غذا یدشا -

 لب هم بهش نزد! یپسر اون حت  یگیم یچ  -

 آال را بلند کرد: ساشا

مافوقم   یفتهبراش ب  یاگر اتفاق   یم،و دکتر خبر کن  یماون رو به اتاقش ببر   یدبا  -
 !کشهیمنو م

هم در کنارش   یتخت دراز افتاده بود و پزشک   یبعد آال در اتاقش و رو  دقایقی
 آال بودند: یتصحبت درباره وضعبود و با ساشا مشغول  یستادها

آرامبخش بهش  یک فعال  یه،چ یمار بدم مشکل ب یصتشخ تونمیبنده نم -
 کردم.  یقتزر

 هست؟ یجد یماریب ینو تا چقدر ا شهیحالش خوب م یک   -

تماس  ینشبا والد دونمیبهتر م یازش ندار یجا که شما شناخت از اون -
 .یریبگ
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 .کنمیکار رو م  ینخب هم یار بس -

 او مادر ساشا پا به اتاق گذاشت. یرا برداشت و رفت و به جا یفشک  پزشک 

 ... .یچارهدختر ب -

ها را بشنود اما تحت آن  یهاحرف  توانستیبود و م یار هوش  یباهنوز تقر   آال
 .رفتیکم داشت به خواب مآرامبخش، کم یر تاث

 اییگهآال رو بهش گزارش کنم، چاره د  یتو وضع  یرمبا مافوقم تماس بگ  یدبا  -
 .یستبردار ن یدختر شوخ  ینا یتوضع یستن

گذاشت تا شماره   یشپا یکنار تخت برداشت و رو  یز م یتلفن را از رو ساشا
 .یرددراگونوف را بگ

 دیدیبا بازگشتش به خانه و توقف سفرش م  یکه آمدن دراگونوف را مساو  آال
 به سخن گشود: از تمام توانش استفاده کرد و لب

 ... داروهام... .یفک  یدفترچهام... تو -

بود   یستادهکه در کنار تختش ا  یدد  ینهشد ساشا را دست به س  یدار آال ب  وقتی
 .کردیچپ نگاهش مو چپ

 .ی... پس به هوش اومدینطورخب که ا -

 نشست. یدر جا آال

 ! مواظب باش!یهو -

 دستش بود. یکه تو  شدیتازه متوجه سرم آال
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 او را ترساند. یآن کم دندی

کردم، حالت بدتر شده بود و مجبور شدم دکتر   یداپ یفتداروهات رو تو ک -
 خبر کنم.

 .کردیو آرام صحبت م ینشده بود به زم یرهخ ساشا

 به طرف ساشا به پهلو شد. آال

 ی؟به پدرم که نگفت  -

 یکه آنجا بود نشست و رو یصندل یبه عقب برداشت و رو یقدم ساشا
 زانوانش خم شد.

رو به خطر  یتبهش، زندگ یاقضا ینبا نگفتن ا تونمیبدونه. نم یدپدرت با -
 بندازم.

 در چشمان آال حلقه زد: اشک 

 ... .ینممادرم رو بب یذارهنم یگه... دیشهخراب م یز کار رو نکن، همه چ  ینا -

 ه بود:گرفت  یول یردقرار نگ یر کرد تحت تاث  یسع ساشا

از دست من ساخته   یکار  یول  یگمکمکت کنم، واقعا م  شدیکاش م  یا  ین،بب  -
حماقت بود،  یک کار   ینو ا یدی... تو دست از مصرف داروهات کشیستن
 .یام ناراحت نشاز گفته یدوارمام

 شدند و دل ساشا به درد آمد. یر درشت اشک از چشمان آال سراز قطرات

 نکن. یهبسه گر  -
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او نباشد  یهااشک  یزشتا ساشا شاهد ر یدصورتش کش یملحفه را رو آال
 و گفت: یدصورت او کش یمنتظره ملحفه را از رو یر غ یساشا در حرکت  یول

 ی؟شد ی... حاال راضیگمنکن، بهش نم یهگر   -

 درست مقابل صورت آال بود. صورتش

 ممنونم. -

 و ساشا خشکش زد. یدگونه ساشا را بوس  آال

به ساعت  یملحفه را کنار انداخت و دستش را از سرم آزاد کرد و با نگاه  آال
 آماده رفتن به منزل مادرش شد. دادیرا نشان م 16:33که 

 سرمت تمام شه، ممکن است حالت دوباره... . یبذار ید. بایساوا -

 !یممن خوبم! حاضر شو بر  -

که   یاز غم شده بود، حاال با آن چشمان  قبل که با مملو یبرعکس لحظات  آال
 .کردیبودند، شاد و سرزنده به ساشا نگاه م یسهنوز خ

 ندارم. یاگه تو حالت خوبه پس من مشکل -

 شال و کالهش را برداشت و به دنبال آال از مسافرخانه خارج شدند. ساشا

 کرد و به دست ساشا داد:  یآدرس را دوباره نگاه  آال

 .یمس بر آدر  ینبه ا یدبا -

 .یستدور ن یادخوبه، ز -
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 آال دچار تپش قلب شده بود. یدندخانه که رس نزدیک

 یدنآن جمالت ناسزاها وهمه آن چه که از قبل آماده کرده بود تا با د تمام
 رفته بود. یادشحاال  یدزن به او بگو

 .یمبش یخیالب تونیمیم یآال اگه تو بخوا -

 شم. خیالشیکه ب   یدمجون نخر  به یهمه بدبخت  یننه نه نه! من ا -

آماده  یق،عم ینفس یدنو با کش یداز ساشا گذر کرد و درب خانه را کوب آال
 شد. یشامدپ ینبا ا ییروبرو

در  یکرد و از جلو  یز آال چشمانش را ر یدندرب را باز کرد و با د یانسالم زنی
 کنار رفت تا آال وارد شود.

 که مهمونت بشم.  یومدمن -

 !یکه دار  یتو... هر حرف  یاب -

 به ساشا انداخت و با شک وارد خانه شدند. ینگاه  آال

 یابه طرف آشپزخانه رفت و آال سراسر خانه را به دنبال قاب عکس و  زن
 نبود. یخبر  یاز بچه از نظر گذراند ول ینشان 

 مکان کرده است: جا نقلاش به آناز خانه یزن به تازگ  یدشا کردیفکر م آال

 کنی؟یم یزندگ  جاینچه مدته که ا -

 اومدم. یاکه به دن  یاز موقع -

 ها قهوه تعارف کرد.مبل نشست و به آن یبه دست آمد و رو ینیس زن
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 .ینیآال فکر کنم بهتر باشه که بش -

 .یدآال را کش یرا گفت و پالتو ینمبل نشسته بود ا یکه خودش رو  ساشا

 ینداختگذاشت ن  یشکه زن جلو  یابه قهوه  ینگاه   یحت   یناچار نشست ول  به
 :یدپرس یو با لحن تلخ 

 هستم؟ یمن ک  یدونیاصال  م -

 .یدخترم -

 زد: یپوزخند آال

 !یست؟برات اصال  مهم ن -

 به پرسش آال نداد. یاما جواب  یداش نوشو از قهوه یدکش  یقینفس عم زن

 ی؟دار یاصال  به من احساس -

 را روان کرد. یشهاشکست و اشک  فشردیآال را م یکه گلو  بغضی

 .یداش نوشبه او کند باز از قهوه ینگاه  ینکهبدون ا زن

 ی؟بدون  خواییبه سرم گذشت؟ نم یکه چ   یستبرات مهم ن یچه -

 .لرزیدیاز فرط خشم و اندوه م صدایش

 نکند. یدخالت  کردیم یو همزمان آن، سعقرار گرفته بود  یر تحت تاث ساشا

 .یمن بود یتو بچه ناخواسته -

 ... .یتو باعث شد یام؟ب یامگه دست من بود که به دن -
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 !خواستمتیمن اصال نم -

 ینکه دچارش شده بود به او ا یاما شدت بغض یدبگو یزیخواست چ آال
 .دادیاجازه را نم

 کند.  یتا خودش را خال یدبه کمکش آمد و او را در آغوش کش ساشا

 کردیفکر م ینهم به ا گریستیهق مکه در آغوش ساشا هق  یدر حال آال
 .کردیچقدر دوست دارد مادرش االن او را بغل م

 ... .یهکاف  یگه... بسه دیه... کافیهخب کاف یلیخ -

 را پاک کرد. یشهاآال را از آغوشش جدا کرد و اشک  ساشا

 ی؟هست که بهش بگ  اییگهد یز چ -

 و خوب به زن نگاه کرد. یستادا آال

 با تو ندارم فقط آدرس پدرم رو بده. یکار  -

 من جواب داد:به فکر فرو رفت و با من زن

 ندارم دختر جان. یمن از پدرت خبر -

نپرسد به آشپزخانه  یسوال یگر که آال د ینا یبرا یدرا گفت و شا ینا زن
 بازگشت.

 !کنهیرو داره پنهان م یزیچ یهاون  -

 را به ساشا گفت و به دنبال زن رفت. ینا آال
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 .یبهم درباره پدرم بگ  یدبا یساوا -

 برخورد کرد. اشینهپرت کرد که به س یوانیآال ل یشد و برا یعصبان  زن

پدرخواندهات  یشپ ی! حاال هم بهتره برگرددونمیاز پدرت نم یچیمن ه -
 آال!

 مشکوک شد. یشتر ب آال

که   دانستیزن نفرستاده بود پس او از کجا م ینا یبرا یانامه یچه شوبین
 او آال نام دارد؟

 دونی؟یاسمم رو از کجا م -

 کرده است.  یچه اشتباه  یدتازه فهم زن

 !گرفتمیدورادور ازت خبر م -

 محتاطه! یلی! پدرم خگییدروغ م -

 :یدکش  یادبرداشت و فر  یخچالرا از  یدنینوش یبطر  زن

 !یگمشو دخترک عوض  -

 اما قصد رفتن نداشت. آال

 :شدیم یهتازه داشت متوجه قض او

 یکه پدرم بهش پول داده نقش مادرم رو باز  یا  یچارهب  خوارهیدنینوش  یهتو    -
 یست؟ن ینطور کند، ا
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 یچاره؟ب خوارهیدنینوش گییبه من م -

 .کردیصورتش گرفت، احساس حماقت م یلودستانش را ج آال

 مواظب باش! -

خورده بود و خون  یساشا شد که خراش یبه خودش که آمد متوجه بازو آال
 .کردیاز آن چکه م

 که چاقو به دست در جا خشکش زده بود.  یدرا د زن

او قصد آن را داشته تا آال را با چاقو بزند اما ساشا خودش را سپر کرده   ظاهرا
 بود.

 یدونستی؟تو هم م -

 دونستم؟یرو من م یچ  -

و زمان   ینموضوع اطالع نداشت اما آال االن به زم  ینا  یتواقعا از واقع  ساشا
 شک داشت؛ مخصوصا به ساشا که مامور پدرش بود.

 به عقب برداشت: یچند قدم آال

 من چقدر احمق بودم... . یوا -

 شده؟ یچ  -

 برگشت و دوان از خانه خارج شد. آال

 !یساآال وا -
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 به دنبال آال رفت. ساشا

 بود. یرممکنغ یباساشا در آن وضع به او، تقر  یدنو رس دویدیتندتر م آال

 ...!یادنبالم ن -

 !دونمینم یچیباور کن من ه -

 .یستادساشا خسته شد و ا سرانجام

 قطار برود. یستگاهتا ا یادهگرفت پ  یمتصم آال

جا رها که با آن آمده بودند و مادرش او را آن  یو همان قطار یستگاها انهم
 کرده بود.

در کند و به  ینشست تا خستگ  یمکتن یقطار رو یستگاهبه ا یدنرس با
 .کردیدراگونوف فکر م

بود که دراگونوف تا به آن موقع به او کرده بود  یانتیخ ینبزرگتر  ینا شکبی
 شود که جواب نداشتند. یاز سواالت  و باعث شده بود ذهن آال پر 

 دراگونوف واقعا  به او دروغ گفته باشد. شدیباورش نم ییجورها یک 

 خانم؟ خریدیم یزیچ -

 یهامواجه شد که با لباس یدست فروش یسرش را بلند کرد و با بچه آال
 .کردیبه او نگاه م یدوارانهدار اموصله

 آممم... البته. -
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 یچرا به دنبال پول گشت اما ه هایشیبرا برداشت و ج هایک از ک یکی آال
 نداشت، به ناچار گردنبندش را از گردن باز کرد و به بچه داد. یپول

 ... .یشهم گرونه. حواست باشه ارزون نفروش یلیست و خنقره ینا -

 سر تکان داد و رفت. بچه

به  ینشه والدپرس و جو دربار  یرا که خورد از جا بلند شد و برا یک ک  آال
تا نوبتش  کردیو صبر م رفتیم یطفروش بل یهاباجه یک به  یک سمت 

 یامادرش  یااو  یاآ  پرسیدیو م دادیرا نشان م یاششود سپس عکس کودک
 .گفتندی"نه" م یو همگ  شناسندیپدرش را م

 یدشا  یاورندتا به خودشان فشار ب  کردندیهم نم  یذره تالش  یک  یبود حت   پیدا
 .یایدب یادشان

 بپرسد. یر و پ یانسالم ینگرفت از مسافر   یمتصم آال

از   یکی  ینکهنداشت تا ا  یاداو را به    یچکسهم همانطور بودند و انگار ه  هاآن
 یانسالیشده بود و مرد م یادهقطار از آن پ یدنو با رس یکه به تازگ   ینمسافر 

 . گل از گل آال شکفت.شناسدیبود ادعا کرد او را م

 که کجا هستن؟  ینا ید؟دار یخبر  ینشاز والد -

 بلندش را خاراند: یشسبزه، ر مرد

 گمش کرد.  یشدخترک همکارم هست، چند سال پ یهشب --

 گمش کرد؟  -
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 هستم. یر مرد پ یک سال گذشته، من هم  یلیخ دونمینم -

نبود و  یزهاچ ینبود اما آال متوجه ا یانسالینبود و در آستانه م یر او پ اگرچه
 داشت: یتاهم یشبرا یز چ یک تنها 

 کردن پدر و مادرش!  یداپ -

 :یدپرس آال

 ی؟آدرسش رو به من بد شهیم -

 آره البته. -

 :یافتانگار ن یول یاوردتا خودکار و کاغذ در ب یفشک  یدست برد تو مرد

 گمش کردم.  یمن آدرسش رو داشتم، انگار ینبب -

 ا لبخند گفت:ب آال

 .رمینداره، آدرس رو به من بگو خودم به اونجا م یبیع -

 گذاشت:  یشزردش را به نما یهاو دندان یدخند مرد

 بود به خاطرم نمانده... . ینه بابا! آدرسش طوالن  -

 آال درهم رفت. چهره

 و گفت: یدمرد هاها خند ولی

 کنم.  یتجا همراهتا اون تونمیم -

 ها کمکتون کنم.تو حمل چمدون ید! ام... بذارشمیممنون م -
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خودش  یفهو وظ کندیبه او م یمرد دارد کمک بزرگ  کردیاحساس م آال
 آن را جبران کند. یبه نحو دیدیم

 دو چمدان بزرگ و کوچک داشت که آال چمدان بزرگتر را گرفت. مرد

 .یفتدن ینوقت زم یکفقط مواظب باش دختر جان  -

کرده بود در حال دور شدن   یکه خود را والد معرف   یانسالبه همراه مرد م آال
 او را صدا زد و توقف کرد. ییقطار بود که فرد آشنا یستگاهاز ا

 .آمدیتند به طرف او م ییهاکه با قدم  یدکه برگرداند دراگونوف را د  رو

 یه؟اون ک -

 پدرمه. -

 گفت:  یشن بود و با یدهکه انگار جوک شن  یدخند یطور مرد

 پدرت باشه. یخورهاصال بهش نم یول -

 نداد. یهکنا  ینبه ا یجواب  آال

شد و  یشپالتو یر او، ز یشد مرد متوجه لباس نظام یکتر که نزد دراگونوف
 چمدان را از دست آال گرفت.

 بده به من چمدونم رو... . -

 افزود تا از آنجا دور شود. یشهابه سرعت قدم و

 با او همراه شده بود دنبالش رفت. ینشوالد یافتن یدکه به ام  آال
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 ی... حداقل بگو اسمشون چ یبگ  ینم... قرار بود به من درباره والدیستبا -
 بود؟!

 کرد.  یدنشروع به دو یبا  نداد و تقر  یجواب  مرد

افزود تا دنبالش برود که دراگونوف خود را به او   یشهاهم به سرعت قدم  آال
 را گرفت. یشزورساند و با

 اون بهت دروغ گفته آلوچکا... . -

 دونی؟یاز کجا م -

کرد او را آرام   یکند و بالعکس دراگونوف سع  یشتقال کرد تا دراگونوف رها  آال
 کند.

 باور کن. دونست،ینم ینتاز والد یچیاون ه -

 زل زد به چشمان دراگونوف: آال

 غ بگن.همه درو شهینم یلدل یتو بهم دروغ گفت  ینکها -

 .یایدتا همراهش ب یدآن دست آال را کش ینداد، به جا یجواب  دراگونوف

 ات شکست خورده؟ساشا بهت خبر داد نقشه -

نداد و به  یجواب  یبه آال انداخت ول یبرگشت و با غضب نگاه  دراگونوف
 ادامه دادند. یشانهاقدم

 شان برقرار بود. ینسکوت ب یقیدقا ینشستند و برا یمکتین روی

 دراگونوف شروع به صحبت کرد: پسس
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 ی؟کن  یدارو پ ینتحد برات مهمه که والد ینواقعا  چرا تا ا -

 خوامی... مکنهیبودن و چرا مادرم من رو رها م یکنجکاوم بدونم اونا ک   -
 نه؟ یابدونم حق دارم از دستش ناراحت باشم 

به هر حال اونا تو رو رها کردن... خب به من بگو! اگه  کنه؟یم یچه فرق  -
هستن اونوقت چه   یخوب   یهاو اونا آدم  کردییدر موردشون اشتباه م  یبفهم
 کنی؟یکار م

 ... .بخشمشونیم -

 ی؟چ  یکن  یاگه از تو بخوان که باهاشون زندگ  -

 مگه نه؟ یبدون  خواستییرو م ینداره... هم یبستگ  -

 :کردیبهوت نگاه ممات و م دراگونوف

 چرا آلوچکا؟ -

 بغض کرد: آال

مادر و پدر داشته باشم و  یخواد... من... من دلم میخوادمن دلم خانواده م -
 یهم که هست  ییهاو وقت یستین یشهبه من محبت کنند... تو هم

من خسته شدم، من  ی،سرگ  یگذرونی... تو به ندرت با من وقت میبداخالق 
 .یخوادخواهر و برادر م خانواده گرم و یکدلم 

واقعا  ین... اانصافیستیب  ینبشنوم! ا یزیچ خوامینم یگهبسه، د -
خطر به جون  یتو کردم! من کل یبرا تونستمیم ی! من هر کارانصافیستیب 

 و … . یدمخر 
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او را  یختنکرد با اشک ر  یدراگونوف چسباند و سع ینهخودش را به س آال
 قرار دهد: یر تحت تاث

 ی؟چرا به من دروغ گفت  -

 گفت:  یآال را نوازش داد و با خونسرد یموها دراگونوف

 ذره. یک  یحت  یستمن یمونبه تو دروغ گفتم پش ینکهاز ا -

 .کردیدراگونوف را درک م آال

 هایییبترا صرف آال کرده بود و چه مص  یاشاز ده سال از زندگ  یشمرد ب  این
 که از سر نگذرانده بود. با بغض گفت:

 تو نامه نوشته بود؟ یزیمادرم چه چ -

 با لبخند گفت: دراگونوف

 ی؟بدون  خواییواقعا م -

 یآه  یدنخود را نشان داد و دراگونوف با کش یبا گفتن "اوهوم" آمادگ  آال
 دنباله حرفش را گرفت:

 یمترح یآگه یهن... از زبان مادرت نوشته نشده بود، او یزیتو اون نامه چ -
 آال... مادرت مرده! یمرو بگو ینبود... متاسفم که مجبورم ا

 .یدندلباس دراگونوف چک یچشمانش را بست و قطرات اشکش رو آال

 شد و توجه دراگونوف را جلب کرد: یدهسوت قطار شن صدای

 یای؟حاال بهم بگو، با من به خونه م -
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 ؟یمزار مادرم برم چ  یدناگه بخوام به د -

و تا اون  یدنشبه د یریمو بعد با هم م یمکن  یداآدرسش رو پ کنمیم یسع -
 صبر کنه. تونهیموقع خونه م

 را گرفت: یمشتصم آال

 خانه... . یمولش کن، بر  -

 مادرش شده بود. یخیالبه خاطر آرامش خاطر دراگونوف ب آال

او  ینکهبا ا یمخالفت  یگر بود و دراگونوف هم د یدهکه اصل ماجرا را فهم  حاال
 یهقض ینا گیر یپ یناز ا یشداشت که ب یلینداشت چه دل یندمادرش را بب

 باشد؟

 و به مقصد خانه، سوار قطار شدند. یدخر  یطعدد بل 2 دراگونوف

 یاد؟ساشا با ما نم -

 .یدپرس شدندیشان مکه وارد کوپه  ینیرا در ح ینا آال

 شده. یمار پدرش ب یاپدر و مادرش بمونه. گو یشپ یت مد یداون با -

 .اومدیشد، از اون پسر خوشم م یفح -

 .یامدجمله از زبان آال خوشش ن ینا یدناز شن دراگونوف

*** 

 سوم فصل
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 سالنکو آلکساندر 

1951 

 

 بود و آال سرما خورده بود. کریسمس

 یبرود و برف باز یاطکه به ح  دادیجهت دراگونوف سخت اجازه م ینهم به
 کند.

انقدر  زدیغر م یز ر یک  هایرزنکرده بود و مثل پ  یداپ یپا درد زمستان  شوبین
جا را تازه جارو پله ها ندو، فالن جا پا نگذار آن  یرا بلند نکن، رو  یوراد  یصدا

 کمکم کن و... .  هاینیزم یبدر پوست کندن س یاکردم، ب

جشن  یک داشت و دلش  یسمسحاال آال سخت شور و شعف کر  اما
 .خواستیم یعال یسمسکر 

ها به خصوص با جشن یخوب  یانهکه دراگونوف م دانستیم یک ن او
! یسمسشلوغ ندارد، چه برسد جشن کر  یها یو مهمان  یمذهب یهاجشن
آال مهم نبود و درصدد بود نظر دراگونوف را در جشن گرفتن  یبرا هایناما ا
 دهد. ییر تغ یسمسکر 

آن مخصوصا مورد عالقه آال بود و هر وقت به  یناتدرخت کاج و تزئ زیبایی
و در تصوراتش آن  شدیمحو آن م دوختیچشم م یاطح یدرخت کاج تو

 .کردیم ینو تزئ یخودش چراغان  یقهرا به سل
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کنده و به   یشهآن درخت را از ر شودیم یابارها به دراگونوف گفته بود آ  آال
کند به جا آن به   یکرده بود آال را راض  یو دراگونوف هر بار سع یاورد؟خانه ب

 دهد. یترضا یگلدان   یاهگ

 یاد؟خوشش نم یسمسچرا دراگونوف از کر  دونییتو م ینشوب -

هم مال  یسمسو کر  یستن یدراگونوف آدم مذهب دونمیام... من فقط م -
 .هاستیحیمس

 یم؟نباش یحیمس یول یریمجشن رو بگ ینا شهینم یعنی -

 داد. ییر نظرش رو تغ شهیسرسخته و نم یگر،دراگونوف است د -

اش کتابش را بست و سمت پنجره رفت تا دوباره به درخت مورد عالقه  آال
ها و شان و در حال پارو کردن برفخانه یاطرا در ح یکه سرباز  زدیندانگاه ب

 .یدکندن شاخ و برگ اضافه درختان د

در کند و چشمش به  ینشست تا خستگ  یمکتن یکنار درخت کاج رو  سرباز 
 آال در پشت پنجره افتاد.

 یرا با شال پوشانده بود تا سرما آزارش ندهد و آال او را نشناخت ول  صورتش
 دست تکان داد. یشرا شناخت و برا او، آال

 که به آال دست داد باعث شد از کنار پنجره کنار برود.  یبد حس

 ... .یاطمونتو ح یهاون ک ینشوب -

 یبود که صدا یستادها یشدر آشپزخانه نبود و آال هنوز در جا یگر د شوبین
 به پنجره او را دوباره به سمت پنجره کشاند. یزیاثابت چ
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برف به دست آماده بود که آن را گلوله کند و دوباره پرتاب  یاطدر ح سرباز 
 کند که آال پنجره را باز کرد.

 .ینداش را ببصورتش کنار گرفت تا آال چهره یشال را از جلو یلحظات  سرباز 

 سالنکو؟ -

و خوشحال شده بود سرش را از  کردیساشا را باور نم یدنکه دوباره د  آال
 گفت:  یادآورد و با فر  یرونپنجره ب

 !یاماالن م یساوا -

 رفت شال و کاله کرد. و

 .یددر شرف خروج از خانه او را د شوبین

 .ینر  یروندختر جان، بهتره ب یتو سرما خورد -

 اجازه بده! کنمیخواهش م یگردم،زود برم -

 فکر کرد: یکم  شوبین

 نفهمه! یزیدراگونوف چ یباشه ول -

بلندش را هم به پا کرد و زد به دل  یهاچکمه ین،گونه شوب  یدنبعد بوس آال
را  یگر د یکآمد و  یشگل از گلش شکفت و به سو  یدنشساشا با د یاط،ح

 بغل کردند.

 ! ینمخونه خودمون بب یتو جاینتو رو ا شدیساشا باورم نم -

 :یدآال دست کش یاو به موه یدبا شرم خند ساشا
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 ی؟و من رو ساشا صدا کن یبودن رو کنار بزار یرسم یستاهه... بهتر ن -

دست ساشا را گرفت و همانطور که او را به سمت درخت مورد نظرش  آال
 نظر داد: بردیم

 !کنمیساشا صدات م یهمون طور که گفت  یاگه تو بخوا -

 داد: یدهعق ییر آال تغ یتدرصدد رضا ساشا

 صدا کن! یلینگفتم، هر طور ما ینه، جد -

 کار را کرد.  یناز او هم یتو ساشا هم به تبع یستادمقابل درخت ا آال

 خب؟ -

 یاری؟درخت رو برام در ب ینا تونییم -

 ید؟ببخش -

 را تکاند:  یشهابه شاخ و برگ برف گرفته درخت کاج و برف  یدجوان کوب  دختر 

 کنم!  ینتزئ یسمسکر   یدرخت رو برا ینا خوامیم -

ها درباره درخت مکالمات آن ینذوقش خورده بود که اول یساشا تو اگرچه
او را  یامدکه دلش ن  زدیموج م یبوده اما در لحن آال چنان شوق  یاطح یتو
 کند:  یدناام

درخت  یه تونمیم یاگه بخوا یخوره،تو نم یسمسدرخت به درد کر  ینا -
 کنم اما... .  یداخوب برات پ

 پرداخت کنم، پدرم پولش رو داره... . تونمیباشه مهر چقدر  یمتشق -
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 یمتیچه ق یسمسدرخت کر یاکه آ   کردیم ینخودش سبک سنگ یشپ آال
 آن از دراگونوف طلب کند؟ یدخر  یبرا یپول تواندیکه او م  یندارد و ا

رو خراب کنم،  یزیجا چ ینمن اجازه ندارم ا یست،ن یمتشنه منظورم ق -
 .کشهیپدرت من رو م

 آها... . -

 ماتم رها سازد. یناو را از ا یدخود د یفهبه فکر فروع رفت و ساشا وظ آال

 تونی یو... اگه... پدرت اجازه بده م گیریمیرو جشن م یسمسما کر  ین،بب -
 .یمهمون ما باش یسمسشب کر 

 .یدهو متاسفانه اجازه نم -

 رفت و ساشا هم به دنبالش رفت. یمکته سمت نو ب یدپاشنه چرخ یرو آال

 ولش کن. یخیال،ب -

 نگاه کردند. یکدیگر و به  یمکتن یرو نشستند

نکرده و صورتش را با دست  یاحوالپرس یآمد که حت  یادشانگار تازه  آال
 پوشاند.

 دستپاچه شدم. یلیخ یدم،از حال و احوالت نپرس یچمن ه یراست  -

 :یدخند ساشا

 کنی؟یم یبذار من شروع کنم، هنوز با دراگونوف زندگ  -

 .خوردیبه آال بر م کردیهر وقت از دراگونوف سوال م ساشا



 

 
169 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 یزار و از پرداختن به آن ب  یستو هدف ن  منظور یسواالت او ب   کردیم  احساس
 بود.

 تو درباره پدر بنده هست؟ یهاسوال یتریناصل یشهچرا هم -

 ی؟ناراحت شد -

 خود ناموفق بود. یآال در پنهان کردن ناراحت  گویا

او را گرفت و دور  یاز موها یاکرد و دسته  تر یک خودش را به آال نزد ساشا
 او نگاه کند: یبه چشمان متوار کردیم یو سع دادیانگشتش تاب م

 ناراحتت کنم، من فقط کنجکاوم... . خواستمیباور کن نم -

 گفت:  یلب یر کمتر از قبل ز  یبا دلخور آال

دخالت  یگراند یتو زندگ  تونیدیچرا شما مردم نم ی؟چه کنجکاو یبرا -
 ید؟نکن

 تونمی... فقط نمیگمرو م ینکه ا  خوامیمن قصد دخالت نداشتم... عذر م -
 باور کنم که دراگونوف پدرت باشه!

 بهت که گفتم، اون پدرخوانده منه! -

 یهم در خانه متوجه ینشوب یرا گفته بود که حت  ینا یادیبا چنان فر  آال
 نامفهوم شد و به سمت پنجره آمد و آن را باز کرد: ییصدا

 عصرونه...!  ی... برایگهداخل د یاآال... ب -
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از قبل شده بود در مقابل چشمان گرد شده ساشا از جا بلند  تر یکه عصبان   آال
 شد و دوان به خانه برگشت.

 شده بود. مانیساشا رفته بود پش یدنبه د ینکهاز ا انگار 

 !یساآال... وا -

 نداد و بعد رفتن به داخل خانه هم محکم در را بست. یتیاهم آال

 .یهعصبان یلینفر خ یههم، انگار  -

دراگونوف، به سمتش رفت و او را در  یدنبه طرف صدا برگشت و با د آال
 :یدآغوش کش

 ی؟برگشت  یک   -

 گفت:  یشموها ییدنو ضمن بو یدسر آال را بوس دراگونوف

 ی؟دعوا کرد یدبه نظر با باغبان جد -

بود اما با  یساشا عصبان  یهودهاگرچه هنوز هم از آن سواالت مسخره و ب آال
با ساشا   یمند به دوست که هنوز عالقه  یافتکردن مختصر در  ینسبک سنگ  یک 

 آورد:  یرو  یقطع نشود ناچار به دروغ مصلحت   یشانکه دوست  ینا  یاست و برا

گفت فرمانده اجازه  یول یارهدر ب یشهخت کاج رو برام از ربهش گفتم در  -
بود که تو  ینشدم و گفتم اون پدرم منه... منظورم ا یو من هم عصبان  یدهنم

 کنی؟یم کنی،یبه خاطر من، اون رو سرزنش نم
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را به  دشیخینگاه  یدستانش گرفت و سرد یانصورت آال را م دراگونوف
 :یختچشمان آال ر

 درخت؟ یک به خاطر  یتهمه عصبان ینا -

مبادا دراگونوف دروغ او را باور  ترسیدیدهد و م یچه جواب  دانستینم آال
 نکرده باشد.

 برداشت و به تن کرد. یز آو یکتش را از رو  دراگونوف

 یری؟کجا م  -

 با باغبان گپ بزنم. یرمم -

با ساشا دعوا  خواستیم یاجمله دو چندان شد، آ  ینا یدنآال با شن ترس
 ... .یااو را اخراج کند؟  خواستیم یاکند؟ 

 .خوامیدرخت نم یگه... من دیخیالشب -

 !ی؟دوست داشت  یسمسکر  یدرخت کاج برا یلیچرا؟ تو که خ -

فقط خودت اون رو جشن   ینداره وقت   یتیاهم  یسمسکه... کر   یدبه نظرم رس  -
 .یریبگ

 .یستادانداخت و مقابل آال ا یز آو یبرگشت و کتش را دوباره رو دراگونوف

 .یا! حاال دنبالم بینآفر  -

 رفتند. یراییزد و همراه دراگونوف به سمت پذ یلبخند آال

 .شدیباورشان نم دیدندیرا که م یزیچشمان آال چ یراییبه پذ یدنرس با
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 یناتتزئ یهاهجعب یقرار داشت و کل ینهکاج در کنار شوم  یبایدرخت ز یک 
 در کنارش بودند.

 ... .یوژاسر  -

دراگونوف هم دستانش را  یدش،بغل دراگونوف و محکم بوس یتو یدپر  آال
 دور او حلقه کرد:

 ی.... دارینمبب گیریم،یرو جشن م یمونخانوادگ یسمسکر  ینامسال اول -
 کنی؟یم یهگر 

و با لبخند  یدرا د یسشسر آال را از گردنش جدا کرد و چشمان خ دراگونوف
 منتظر پاسخ شد. یزشو نگاه شماتت آم

 اشک  شوقه. ینا -

 ینیس  یع آن دو سر   یدنشد و با د  یراییوارد پذ  یک و ک  ییچا  ینیبا س  شوبین
 گذاشت و به سمتشان رفت.  یز م یرا رو

 شده؟ یچ  -

 ییال باز گمان برده بود نکند دعواچشمان پر اشک آ یدنبا د ینشوب بیچاره
طور اشک   ینآال رخ داده که آال ا  یها به خصوص مربوط به مادر واقعآن  ینب
 .ریزدیم

 .یرمردنشده، پ یزیچ -

نشستند و مشغول  یز را با لبخند گفت و هر سه پشت م ینباز ا دراگونوف
 گرم شدند و درباره مسائل مختلف صحبت کردند.  ییو چا یک صرف ک
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اما از لحن دراگونوف و چهره نگران  فهمیدینم یاسیاز مسائل س یزیچ آال
در حال رخداد است  یمهم شود که اتفاق بد ینمتوجه ا توانستیم ینشوب

 ننمود. یجا که آن را مربوط به کار پنداشت کنجکاواما از آن

 .یباشه که بخواب  یدهآال فکر کنم وقت اون رس -

 برگشت و به آال نگاه کرد. شوبین

 .یر باشه، شبتون بخ -

خواب به اتاقش رفت و مردها ادامه صحبت درباره   یبلند شد و برا  یاز جا  آال
 گرفتند.  یکشور را در پ  یموخ یاسیمسائل س

ها حاال با آن کهینو ا گفتیم یوانخانواده ا یافتهاز توطئه نظام  دراگونوف
 .دادینشان م ینگران  یناند و شوببازرگان چقدر قدرتمند شده یر کمک وز

آال داشت او   یبا  و تقر   گذشتیبود م  یدهاز آن روز که آال ساشا را د  یروز  چند
 .کردیرا فراموش م

بودند و قصد  یادامه زندگ  یبرا یاخانه یدخر  یهم در پ ینو شوب دراگونوف
 م دهند.کار را انجا  ینداشتند به صورت محرمانه ا

اغلب اوقات آال در خانه تنها بود  ینبنابر ا دانست،یاز آن نم یزیآال چ حتی
 خانه و اسباب و اساس آن بودند. یدسرگرم خر  ینو دراگونوف و شوب

گشت و  یدار در پشت پنجره آال پد یروزها دوباره مرد یناز هم یکی در 
 شد. یاطمشغول پارو کردن برف ح
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شا باشد پنجره را گشود و او را صدا کرد اما مرد سر او سا کردیکه گمان م  آال
 بلند کرد و معلوم شد ساشا نبود.

 .ی! فکر کردم شما ساشا هست یدببخش -

 کنه.  یز تم یداون طرف رو با یاط. اون حیادنم ینجاا یگهنه، ساشا د -

 خوشحال شد: آال

 ینجاست؟هم یعنی -

 اون طرف باشه. یدآره، اون طرف با -

اش کرده بود شال و کاله کرد و ها خستهکه ماندن در خانه و مرور کتاب  آال
ساشا  یدنکه به دراگونوف داده بود از خانه خارج شد تا به د  یبرخالف قول

 برود.

ساشا  یدجا رسبه آن یگپ بزنند، وقت   یبار با هم به درست  ینبتوانند ا شاید
 بود. ینزم یرو یختهدر حال جمع کردن شاخ و برگ ر

 سالم. -

 جاخورد بعد سالم گفت. یآال برگشت و ابتدا کم یصدا یدنبا شن ساشا

 یری؟بگ یسمسباالخره کر  یشد، تونست  یچ  ینمت،باز هم بب کردمیفکر نم -

 .ییجورا یک آره.  -

 خوبه. -

 .دادیبه حضور آال نم یتیاهم یادوباره شروع به کار کرد و گو ساشا
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 هاینسال نو و ا یدخر  یام و دوستش براپدرخوانده ینشوب دراگونوف و -
 یام... گفتم بینهم یام سر رفته بود برارفتند... من کال تنها بودم و حوصله

 .خواییمن رو نم یانگار تو دوست  یول یمبا هم حرف بزن یتا کم جاینا

چنگک را  کردیبرگشت که برود اما ساشا که تمام مدت با دقت گوش م آال
 رها کرد و به سمتش رفت.

 .یستن ینطور نه. ا -

 شد. یشتر ب یحاتو منتظر توض یدو به طرف ساشا چرخ یستادا آال

 .یدمپرس یسواالت بد یدیمرو د یگهکه همد  یمتاسفم که ... دفعه قبل -

 نکن. یادآوریشفقط  خیالیب  -

 چنگک را برداشت: آال

 شه؟یکارت تموم م  ینجاا یک   -

 ها اشاره کرد:با دست به شاخ و برگ ساشا

 یپرسی؟م یچ  یو... برا یشهرو جمع کنم تموم م هاینهم -

 .یمبخور یک و ک ییچا یمگفتم بعدا بر   -

 یشتریب یها را با انرژشاخ و برگ شد و آن یآوردوباره مشغول جمع  ساشا
 .ریختیم یسهک  یتو

 خانه شما. یامکه من ب  یادپدرت خوشش ب یعنی ینت،فکر نکنم والد -

 .فهمنی. اصال نمیستنگفتم که، خونه ن  -
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 ام رو نشون تو بدم.خونه یمبر  تونیمیدارم، م یمن فکر بهتر  -

 بود! اییگهخانه تو که تو شهر د -

 خونه دارم. البته اون رو اجاره کردم. یک هم  ینجان همنه م -

 فکر کرد: یکم  آال

 باشه! -

بدون  یع،سر  یلیکند و بعد از آن خ  یز را تم یاطساشا کمک کرد زودتر ح به
 خارج شدند. یطبفهمد از مح یکس  کهینا

سردتر بود.  یلیباز، بارش برف تازه تمام شده بود و هوا خ یطو در مح بیرون
 کرد و سوار آن شد.  یدااش را پساشا دوچرخه

 بجنب. -

 .ینمبنش تونمیام... من نم -

 ... .ینبش یه؟حرفها چ ینا ی؟چ  -

 کرد:  یدهن کج  آال

 با دوچرخه ندارم راستش. یخوب  یلیمن رابطه خ -

 خب بابا! یلیخ -

 ا همانجا رها کرد:اش ر دوچرخه ساشا

 !ریمیم یادهباشه پ -
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 لبخند زد: یراض آال

 .یمحرف بزن یشتر ب تونیمیو م خوریمیهوا م یکمعوضش  -

و  یکردند و از خانواده و زندگ  یبرف  یدو شروع به قدم زدن در هوا آن
 گفتند.  یکدیگر  یبرا یاهایشانرو

که   یدختر شود، مطب بزند و با  یدوست دارد پزشک حاذق  گفتیم ساشا
خوب و آرام داشته باشد و آال به  یزندگ  یکازدواج کند و  شودیعاشقش م

و  یپسر چقدر سطح  ینا یآرزوها کردیو در دلش فکر م یخندیداو م
 اند.مسخره

 یارابطه  یچعمرش را با دو مرد مجرد که ه  یشتر آال حق داشت چرا که ب  البته
ها متنفر بود نسبتا از زن ینشوب یعنیها از آن یک  یها نداشتند و حت با زن
اش در خانه یخانواده صحبت  یلاز ازدواج و تشک وقتیچکرده بود و ه  یزندگ 

و  یکتار ی،منف  رشخوانده بود از نظ یا یدهد یده،نبود و هر چه هم شن
خانواده داشتن و باعث شده بود آال فکر کند هر چند  رسیدیآزاردهنده م

 .پذیردیم یحصار است و قربان  یخوب است اما ازدواج به معن

او را مسخره کند اما  یتا به تالف  یستاو چ یآرزو یداز آال پرس یهبا گال ساشا
 نداشت. یبه خصوص یآال به نظر آرزو

 فکر کردن گفت: یاز اندک  بعد
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خودمون  یشههست که باعث م یالک  یدلخوش یک آرزو داشتن  یگهپدرم م -
ما رو  یهاکه وجود ندارن خواسته یکائنات  یمو منتظر ش یمنکن یکار یچه

 برآورده کنن.

 هست! یک ملحد درجه  یک خب پدرت  -

 را مطرح کرد: یگرینگفت و ساشا پرسش د یزیچ آال

 ی؟ندار ییآرزو یچپس ه -

 نه! -

 درهم رفت. اشیافهق ساشا

دخترک فرو  یندر مغز ا یزیچه چ یندراگونوف و شوب یعنی! یک قدر تار چه
 یچارگیو ب یکس  یهم از ب  یدشا یا آورد؟یها تاب نمکرده اند که بدون آن

 یاورمسر از کارش در ب یداست... با یبمادر ندارد؟ عج یعنی گوید؟یرا م ینا
 اما سر وقتش.

بلکه به  کردیهوا را احساس نم یها شاد بود و نه تنها سرداما مثل بچه آال
بر  یک  ینو دراگونوف و شوب شدهیاز خانه خارج م یستنداشت نبا یاد
 .گردندیم

 یستن  یننه منظورم انرفتم، نه  جایندورتر از ا  یلیخ  وقتیچمن ه  دونییم  -
 یشههم  یدم؛اطراف رو ند  ینتنها هم  یاده،پ  وقتیچه  یکه نرفته باشم، رفتم ول

 .رفتیمیرو م یمشخص یر مس یک  ینشوب یانفر پدرم  یک با 

 .کنییبه همه جا نگاه م یمعلوم هست، چون دار -
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 ی در حومه شهر برد و برا یقشمشترک با رف یاآال را به آپارتمان اجاره ساشا
آورد که البته آال لب به آن نزد  یدهو ران خوک کوب یدنیاز او نوش یراییپذ
 .یدنوش یدنیاز نوش یول

 .شهیم یعصبان  یلیپدرم اگه بدونه خ -

 .نوشنیم یدنیچرا؟ همه نوش -

 اون دوست نداره. -

 زد: یهآال را پر کرد و به او کنا یوانباز ل ساشا

 ی،بکن  یرو که دوست دار  یکار  یریبگ  یمبار خودت تصم  یک بهتر باشه    یدشا  -
 .یریبگ یمکه خودت تصم  یابه نظرم اون قدر بزرگ شده

 .یدکش  را سر  یک نگفت و دوباره پ یزیچ آال

 اتاقم رو به تو نشون بدم. یاب -

 همراه ساشا به اتاق او رفت. آال

عاشقانه  یمیقطعه قد یک تخت نشست و  یرا برداشت و رو یتارشگ  ساشا
آن دست   یو به جا  یاوردن  یبه رو  یرا اجرا کرد که به نظر آال مضحک بود ول

 زد.

 چه طور بود؟ خوشت اومد؟ -

 :یدخند آال

 .یماهرانه اجرا کرد یراستش نه... دوست نداشتم ول -
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کرد و زل   یتار و دوباره شروع به نواختن گ ینددعوت کرد آال کنارش بنش ساشا
 .شناختیبار ترانه را م ینزد به چشمان آال که ا

به چشمان آال زل زده بود و آال  خواندیو م نواختیکه م  یتمام مدت  ساشا
 .خواندندینه را مو با هم ترا طور ینهم هم

را کنار گذاشت به سمت آال حرکت  یتار ترانه تمام شد ساشا گ یوقت  یانپا در 
 کرد.

کرده بود  یداشرم پ یو کم ینیتوام با بدب یبآال که احساس عج برعکس
 .دادیچشمان ساشا نشان از حال خراب او م

 کنی؟یکار م  یچ  -

 که من عاشقش شدم.  یهست  یتو همون دختر  -

 .یادرو نگو، خوشم نم یننه ا -

 ساشا را کنار زد. آال

ساده  یدوست  یک من  یست،اصال  درست ن ینا یست،درست ن ینا -
 .خواستمیم

 تند خود را به او رساند و دستش را گرفت: ساشا

که پدرت من رو مامور مراقبت از   ی... از همون موقعگمیباور کن راست م -
 تو کرد بهت دل بستم.
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 یبماند از طرف  خواستیمانده بود چه کار کند، نگران شده بود و نم آال
 کند.  ینساشا را خشمگ ترسیدیم

 !شهیبد م یلیخ یستممن ن ینهو بب یادبرم، االن پدرم م یدبا -

 دستش را از دست ساشا جدا کرد تا برود. آال

 ینیم؟رو بب یگهباز هم همد یدیقول م -

 .دمیقول م -

 باشه، برو. -

به طرف در برداشت که ناگهان در با ضرب باز شد و چند  یقدم یدبا ترد آال
 درون خانه... . یختندسرباز ر

 ی؟آال تو هست  -

 به ساشا نگاه کرد. آال

 بله. -

 او دراز کرد: یدستش را به سو سرباز 

 .یاا من بمن از طرف پدرت اومدم، لطفا ب -

 یر سر ساشا و او را ز یختنددو نفر از سه سرباز ر یدآماده بود که برود که د آال
 او. یمشت و لگد گرفتند و باعث شد بپرد جلو

 !یدولش کن -



 

 
182 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 جا دور کرد.دست آال را گرفت و او را از آن یاول سرباز 

زات به خاطر اشتباه او ساشا را مجا کردیو مدام خواهش م کردیم یهگر   آال
 .کردیبه حرف او توجه نم ینکنند اما کس

 و به خانه بردند. ینماش یرا نشاندند تو آال

از سرزنش روبرو خواهد شد و در اوج  یبا موج  دانستیجوان م دختر 
 بود. یمانیترس و پش یت،عصبان

 منه... . یر همش تقص -

 یخودش را رساند و از سر آسودگ  یبا نگران  ینآال وارد خانه شد شوب وقتی
را شروع  یهبه چهره اخمو و مغموم او سرزنش و کنا توجهیو ب  یدکش  یآه 

 کرد:

خونه   یتو  ی... مگر من نگفتم بمون یاعتماد نکن  هایبهچقدر به تو گفتم به غر   -
 شد؟یم یچ  دیدیاگه اون باغبون شما رو نم دونییم ی؟نر  یرونو ب

 .اومدمیمن خودم داشتم م ،افتادینم یاتفاق  یچه -

 بود. ینخشمگ آال

روان شود   یشهاگوش آال که باعث شد اشک   یخواباند تو  یلیس یک   شوبین
 ادامه داد: یادو با فر 

 ی؟باهاش که نبود -

 دراگونوف از بازگشت آال با خبر شد و خودش را رساند.  ینشوب  یادفر   یصدا  از 
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 .یکنیم یرو یادهز یدار ین،بسه شوب -

 را دور آال انداخت و او را همراه خود کرد. دستش

 :دادیادامه م یادبا داد و فر  ینطور بود هم یکه به شدت عصبان   شوبین

به بار   ییرسوا  یک دختر    ینکار رو بکن! بهش رو بده! فردا اگه هم  ینآره هم  -
 .کنییآورد خودت رو سرزنش م

 کهینو ا ینمخ بود اما دراگونوف به احترام سن شوب یرو ینشوب هایحرف
جستن را  ینگفت و تنها دور یزیاو چقدر آال را دوست دارد چ دانستیم

 انتخاب کرد.

مبل نشست و زانوانش را در بغل  یو آال رو کتابخانه دراگونوف رفتند به
 گرفت.

 آال را پاک کرد: یهااشک  دراگونوف

 شد. یکن چ   یفمن تعر  یبرا -

تو ساشا رو زدن... اون  یلعنت  یاون سربازها ی،سرگ  یمنکرد یکار  یچما ه -
 .یمکن  یحتفر  یمنکرده بود! من ازش خواستم بر  یکار اشتباه 

 آن را نداشت. یدنانتظار شن یدانگار جا خورد، شا دراگونوف

 بود. ینآال، اون پسر حقش هم -

 نه. -

 داده بود.  یدنیاش و نوشبرداشته و برده بود خونه  اجازهیاون دختر من رو ب   -
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 داشت. یچه قصد یگهکه د  یستن معلوم

بهت گفت دوستت داره  یهر کس یدنبا ی،جوان  یلیخ هاینا یدنفهم یبرا تو
 .یباور کن

 به اتاقش رفت. یدنخواب یبرا یتقانع شد و در نها یکم  آال

با خودش شده بود که  ینرفتار شوب ییر بعد آال متوجه تغ یروزها طی
به   کردیفکر م  یاو    دیدیآن نم  یبرا  یلیو اخمو و عبوس بود اما دل  ینسرسنگ

 آن بعد از ظهر است. یخاطر ماجرا

 ها بود رفت:تن ظرفکه در حال شس  ینشوب یشروز آال به آشپزخانه، پ یک 

 کنی؟یم یقدر با من بدجنس ینچرا ا ینشوب -

 نگاه گذرا به آال انداخت: یک  شوبین

 چرت و پرت نگو! -

سمت   ینتند از ارا که تند  یننشست و با نگاهش شوب  یغذاخور  یز م  یرو  آال
 دنبال کرد. رفتیبه آن سمت م

 .یباش یاز دستم عصبان  یخواددلم نم -

و محکم در جا  کردیبا دستمال خشک م یبعد از آبکش ها روظرف شوبین
 بود. یتشو نشان دهنده عصبان کوبیدیم یظرف 

 برو سر به سر من نذار دختر جان. -
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 یک بلند شد و    یز م  یبکشد از رو  ینزبان شوب  یر حرف از ز  تواندینم  یدکه د  آال
 راست به کتابخانه دراگونوف رفت و بدون در زدن وارد اتاق شد.

 که در حال نوشتن گزارش بود برگه را کنار گذاشت.  دراگونوف

 سالم. -

 نشست و شروع به گله کردن کرد: یز پشت م یصندل یجلو آمد و رو آال

از من خوشش  کنمیشده و حس م یجور یک  یناز بعد اون ماجرا شوب -
 .یادنم

 کرد و دست آال را در دستانش گرفت:  یتبسم وفدراگون

 .یر نگ یتو جد شه،یبداخالق م شهیم یر پ یآدم وقت  -

 هست! ایینهک  یلیخ ینشوب -

 .زنمیبه خاطر تو باهاش حرف م -

حرف بزند و از دل  ینکه دراگونوف با شوب  ینا یدکرد و به ام  یآال را راض این
 به انتظار نشست. یاورداو در ب

رفتار   یکه بهتر شود بدتر شده بود و طور  ینا  یبه جا  ینآن روز شوب  یفردا  از 
دراگونوف با او اصال  دانستیو آال نم بیندیکه انگار اصال  آال را نم  کردیم

 نه؟ یاحرف زده 

 تو چته؟ ینشوب -



 

 
186 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

هم  یو گاه  کردیم یفورا از آال دور شنیدیرا م ینکه ا یشههم شوبین
 .کردیچپ نگاهش مچپ

آن وسواس   یرو  ینآخر زد و به آشپزخانه که شوب  یمروز آال باالخره به س  یک 
 ها کرد.داشت رفت و شروع به شکستن ظرف

شکسته   یهاوظرف  یختهآشپزخانه بهم ر  یدنو با د  یدسر رس  یمهسراس  شوبین
 رفته بود. یشسکته پ یک تا نزد

 ی؟ش یمو مثل قد یمن رو ببخش تونییچرا نم -

 کرد.  یهشروع به گر  یزردگ آ  یاز رو شوبین

داشته  یعاد یزندگ  یک  یذاره... دراگونوف نمکنییرو نابود م یز تو همه چ -
 .یباش

 یچارها  یرا درآورده بود خودش هم ناراحت بود ول  یناشک شوب  کهیناز ا  آال
 از او حرف بکشد. ینبا تحت فشار قرار دادن شوب کهیننداشت جز ا

 یه؟حرف چ ینظورت از اکار کردم؟ من  یبهم بگو من چ  -

 برسد. یننداد، دراگونوف هم در خانه نبود که به داد شوب یجواب  شوبین

ها را کرد که آن یدرفت و تهد ینمورد عالقه شوب یهابه سمت ظرف آال
 .شکندیم

 :یدکش  یادفر  شوبین

 به اونا دست نزن انگل کوچولو. -
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 :یاوردطاقت ن یگر د ینظرف را برداشت و شوب آال

 به خاطر اون پسره ساشاست! -

 رساند. ینگذاشت و خودش را به شوب  یشها را سر جاظرف آال

 شده؟ یساشا؟ ساشا چ  -

 :یدکش  یقینفس عم شوبین

 خط مقدم جنگ که کشته بشه. یاون رو بفرسته تو یخواددراگونوف م -

 ادامه داد: ینجا خورد و شوب آال

 .یدیکه شن  ینآره هم -

 .کردیرا باور نم شنیدیکه م  یزیجا خورد و چ آال

 امکان نداره. -

وارد شد و خودش را به  یاجازهخودش را به کتابخانه دراگونوف رساند و ب آال
 :یدکش  یادفر  یترساند و با عصبان یز پشت م

 خط مقدم که کشته بشه؟ یتو اون رو فرستاد -

 بدون نگاه کردن به آال جواب داد: دراگونوف

 مرگه. یاقتشکه به دختر مافوقش نظر داشته باشه ل  یزسربا -

 ییصدا ینپخش کرد، با بلندتر  ینزم یها را روبا دست زد و همه کتاب آال
 :یدکش  یادفر  توانستیکه م
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 ی؟کرد  یکار بهم بگو باهاش چ -

 با لبخند گفت: دراگونوف

 .یمبر  یدنشبا هم به د تونیمیم یاگه بخوا -

 کرد:  یداخاطر پ یآسودگ  یکم  آال

 حالش خوبه؟ یعنی -

به آزارش هم نبود و حس  یاگرچه عاشق و دلباخته ساشا نبود اما راض آال
 هم دراگونوف را حساس کرده بود. ینبه او داشت اما هم یترحم معمول

 یم ازت پنهان نگه داره، حاضر شو بر  تونهینم یشهتا هم ینشوب دونستمیم -
 .یدنشبه د

 رفتند. یاسیکرد و همراه دراگونوف به زندان سشال و کاله   آال

 آنجا باشد. یدتعجب کرده بود که چرا ساشا با آال

ساشا آدرس سلول او را گرفت و  یطبعد از پرس و جو درباره شرا دراگونوف
 .یدندرس یهمراه آال آدرس را دنبال کردند و به سلول

 ینه؟ا -

 به آال نداد و در را باز کرد: یجواب  دراگونوف

 ... .یاب -
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همراه دراگونوف وارد سلول شدند و به محض ورود چشمش به  یدبا ترد آال
 یخون  یاتخت افتاده بود و ملحفه یرو یبد یار ساشا افتاد که در حالت بس

 قسمت از تنش را پوشانده بود.

 گفت:  یدراگونوف با خونسر  یرا برگرداند ول یشرو آال

 .یکه بترس  یستن یزینگاه کن، چ -

 لرزان نام او را صدا زد. یو با صدا یستادمقابل ساشا ا آال

 ساشا؟ -

و چشمانش را باز  یدکمر خواب  یخورد و رو  یبود تکان  یدهکه به رو خواب  ساشا
 کرد.

 کرد خود را بپوشاند.  یو سع یدآال از جا پر یدند با

 .یبترس یستالزم ن -

 به دراگونوف و بعد آال نگاه کرد: ساشا

 ینی؟شدن من رو بب یر تحق یاومد -

 نه! ی؟چ  -

 حد عوض شده باشد. ینساشا تا ا کردیباور نم آال

 ینحاال کوچکتر  رسیدیبود و به نظر م یانپسر نفرت نما ینچشمان ا از 
 به آال ندارد. یاحساس

 شدنت... . یمتاسفم به خاطر زندان  یلیساشا من خ -
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 :گفتیساشا گوش آال را کر کرد که م دفریا

 ام کرده؟!پدرت فقط شکنجه یکنیفکر م -

دراگونوف با ساشا چه کرده چون به نظرش  دانستیآال نم یه،گر   یر زد ز و
رو برگشت و به دراگونوف نگاه  یننکرده بود. از ا ییر در بدن ساشا تغ یزیچ

 کرد:

 کار... .  یتو باهاش چ  یه؟منظور اون چ -

 یاددر کمرش احساس کرد و فر  یجمله آال کامل نشده بود که سوزش هنوز 
 انداز شد. یندر گوشش طن یعیسر یهاگام  یدراگونوف و بعد هم صدا

و فرار کرد  کردیاتفاق افتاد، ساشا با چنگال آال را زخم یع سر یلیخ یز چ همه
 و دراگونوف هم به دنبالش رفت.

از او رنجور باشد و از  یتوانستزده بود اما آال نم یبساشا به او آس ینکها با
 کمک به ساشا انجام داد.  یتالش خود را هم برا ینرو آخر  ینا

 بابا! کمک... . -

 یاز ن ینبود که به کمک فور یخاص یز شده بود چ یجادکمر او ا  یکه رو  زخمی
ساشا، دراگونوف  یبداشته باشد اما به جهت متوقف کردن دراگونوف از تعق

 ا صدا زد.ر 

 کرد.  یآال برگشت و کمرش را بررس یشساشا را رها کرد و پ دراگونوف

 .یستن یزیچ -
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 .کنهیدرد م -

 از سلول خارج شدند. یعا  دستش را دور آال انداخت و سر  دراگونوف

در راهرو بود که دراگونوف به او دستور داد دنبال ساشا بگردند و  سربازی
 نگذارند فرار کند.

 حد اون رو عوض کرده؟ ینکه تا ا  یکار کرد  یچ  تو با اون -

 نداد. یجواب  دراگونوف

 و پانسمان کرد. یزخم آال را ضد عفون  ینبه خانه بازگشتند و شوب هاآن

 ینشوب یکه افتاده بود را برا  یآن مدت آال رفتن به زندان و همه اتفاقات  طی
دراگونوف با ساشا چه کرده است؟ و  داندیم یاآ  یدکرد و از او پرس  یفتعر 
 به بعد واگذار کرد. یشهمثل هم ینشوب

*** 

 چهارم فصل

 یرانگرو موج

1952 

 

 خانواده دراگونوف تا آن زمان بود. یسال زندگ  ینبدتر  1952سال  تابستان
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باشد  یتشمتوجه موقع کهینشده بود و بدون ا پروایجوان سرخود و ب  آالی
از خانه خارج   اجازهیو ب   زدیبه سرش م  یو شهر گرد  یحتفر   یهوا  یهر از گاه 

 .شدیدرست م یبد یدعوا گرفتندیهم که مچش را م یو وقت  شدیم

و گشت   یدبه خر   اشیینکرده بود و تنها ماجراجو  یداپ  یآال هنوز دوستان   البته
 .شدیو گذار در شهر خالصه م

داشت و با   یاستهم به س  یبود و گوشه چشم  کارش  یر سخت درگ  دراگونوف
 یوانخانواده ا  دانستیخوب م  ینداشت ول  یاستبه س  یشیچندان گرا  ینکها

به واسطه ثروت و مراوداتشان با افراد ثروتمند و قدرتمند تا چه حد در 
 خطرناک بود. یار به واقع بس یناند و انفوذ کرده یدولت  یهادستگاه

آماده رفتن به   یادار  یمونوف به واسطه تمام شدن تااز روزها که دراگ  یکی  در 
 دستش هراسان خود را رساند: یر خانه بود، ز

 قربان چند جاسوس رو گرفتن! -

 تکاند: یگاریس یر را در ز یگارشخاکستر س دراگونوف

 کنن.  ییبگو از اونا بازجو یرم،من دارم م -

جلوتر آمد و در گوش  یدرا که ند یبه اطراف انداخت و کس ینگاه  سرباز 
 دراگونوف گفت:

بهتر است خودتان شخصا  حاضر   زنند،یم  یخطرناک   یهاحرف  هاینقربان، ا  -
 !یدباش

 رفتند. ییرا خاموش کرد و همراه سرباز به اتاق بازجو یگار س دراگونوف
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قصد داشت  یاناز بازجو یکیبسته شده بودند و  یصندل یجاسوس رو سه
 ونوف وارد اتاق شد:ها را بکشد که دراگآن

 صبر کن! -

 داد و سپس افزود: یسالم نظام بازجو

 شماست! یهتوطئه عل یه ینقربان کامال معلومه ا -

 نشان نداد. یداشت اما پاسخ  یادیسواالت ز دراگونوف

 دهانش را تف کرد: یو خون جمع شده تو یدها خنداز جاسوس یکی

 یم،دشمن بد یلانه رو تحوخودشه، اون به ما دستور داد که اسناد محرم -
 باعث به وجود آمدن... . ینگفت ا

 دراگونوف به صورت مرد نشست. یار دست سیلی

از اتاق خارج   یعا  در جهت شکنجه آنان نکرد و سر   یکار  ینتر کوچک   دراگونوف
 ادامه داد. یگارشس یدنشد و با آرامش به کش

 یم؟کار کن  یقربان، به نظر شما چ  -

 داد: یارشدستبه  یگاریس دراگونوف

 .یدها رو نابود کنبفهمه جنازه یکس  ینکهو بدون ا یدشونبکش -

 .یداسناد که با آنها بود بکن ینهم به ا ینگاه  یکبله قربان، اما  -

 کاغذ را به دست دراگونوف داد.  یهابرگه و
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دراگونوف خود را به خانه رساند آنقدر  یبامداد، وقت  یکهنگام، نزد یر د شب،
 .یستدخود با یپا یرو توانستیبود که نم یار ناهش

 کرد.  یبه کمک دراگونوف شتافت و او را تا اتاقش همراه  شوبین

 بودم. یدهند ینطوریها بود که شما رو ادراگونوف، قربان، سال -

 بود. یجتخت نشست و هنوز گ یرو دراگونوف

 .یاوردرا در ب کمکش کرد کتش  شوبین

 کت هستن باش!  یکه تو  ی... مراقب اسنادینشو... شوب -

 راحت باشد. یالشدراگونوف گذاشت تا خ یپا یکت را رو  شوبین

*** 

 پنجم فصل

 دوباره! دیدار 

1953 

 

 یوانپر از اشک به ا یبه دست با چشمان  یپلکان نشسته بود و بطر  یرو آال
 .کردیان نگاه مشاو به لوازم خانه هاییو دست دراز

نابود  یا یهرا تخل یهکه اساس  یسربازان  یهانگاه یبود که حت  خیالیب  آنقدر 
 .کردینم یریاو تاث یهم رو کردندیم
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و مزدورانش قفل در را  یواندر خواب بودند ا ینکه او و شوب  یشب وقت  نیمه
 شکسته و به درون خانه هجوم برده بودند.

 یدهکش  یرونها را از تخت خوابشان بو صدا به راه انداخته بودند و آن سر 
 بودند.

نداشت او واقعا ثروتمند بود اما حاال اوضاع   یهبه آن اسباب و اثاث  یازین  ایوان
در جهت شکنجه  نستتوایکه م  یکار  ینبه نفعش بود که از کوچکتر  یطور

 .کردینم یها انجام دهد، کوتاه آن یر و تحق

ها رفت تا به آن اهانت کند، آن یبه سمت قاب عکس خانوادگ  یوانا وقتی
 یوانکه به دست داشت به ا  یو با بطر   یداز جا جه  یزخم  یآال مانند ماده ببر 

 حمله کرد.

 یکیرا نشانه رفت،  یوانسر ا یلحظه اتفاق افتاد، آال با بطر  یک در  یز چ همه
به سر و گردن او اصابت کرد و بعد  یبطر  ید،جلو پر  یوانا یاز آن مزدورها

 گلوله گوش را کر کرد.  یک شل یصدا

 دخترک احمق! -

را احساس  ریختیکه شرشر م یخون  یو گرما یشرا در بازو یسوزش آال
را پر  یشهاکه گوش  یزنگ ممتد یجز صدا شنیدینم یزیچ یگر و د کردیم

 افتاد و چشم بست. ینزم یکرده بود و به پهلو رو

بعد به شکمش اصابت کرد را کامال احساس   یکه اندک   یبه هوش بود و لگد  او
 کرد اما ناتوان به واکنش بود.
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که   یدوباره چشم باز کرد و مزدور  یافت  یانگوشش پا  یزنگ تو  یصدا  وقتی
از  یافتاده بود و رد یهوشکه ب  یافتارش اشتباها  هدف گرفته بود را در کن

 .گرفتیخودش نشئت م یخون که از بازو

 اند؟به کجا رفته یرینو سا یوانکه ا  دانستنمی

 توجهی؟ی... هنوز هم ب شدهیزخم  یزتونآال، دختر عز   ین؟جناب شوب  ین؟شوب  -

را  یناند تا شوبرفته یگر د یهاو مزدورانش به اتاق یوانمتوجه شد که ا آال
 توانست؟یم یااما آ  یزدبگر  ینبود تا او هم مانند شوب یو فرصت خوب  یابندب

 یلیاز آن به رنگ سرخ خون در آمده بود خ  یکه بخش  یکوتاه   یدبا لباس سف
 کرد؟یجلب توجه نم

 یوشو تو مات  یددنبالش بگرد  یاز در پشت   یدبر   یتالیو و  یگور فرار کرده، شما ا  -
 و... .

 یهاکنارش تا لباس  یهوشاز جا برخواست و حمله برد به مزدور ب یع سر  آال
 او را از تن خارج کند.

 خفته هنوز زندهست! یبایز ینیدبه به بب -

را برداشت و به طرف مزدور تازه وارد  یهوشمزدور ب یاسلحه کمر  یعاسر  آال
 نشانه رفت.

 !یادصدات در ن -

حرص بر لب داشت در جا  یکه از رو  یخندجوان خشکش زد و با پوز  پسر 
 شد. یخکوبم



 

 
197 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

بلند مزدور را به تن کرد و همانطور که نگاهش به پسر جوان بود  یپالتو آال
 عقب عقب به سمت بالکن رفت.

 ی؟بپر  خواییگرفته؟ جدا م  یتهه شوخ -

 .دانستیفرار از آن را م یهاآال که در آن خانه بزرگ شده بود بهتر راه قطعا  

ها بوته  یو رو  یداسلحه پسر را به دورتر فرستاد و خودش از بالکن پر   یدتهد  با
 .کردیرا خبر م یهکه بق  یدپسر را شن یافتاد و همزمان صدا

 .گریختیجا مو هر چه زودتر از آن کردیعجله م باید

 یک که در کنار آن کش یو سرباز خواب آلود یافترا  ینیجلوتر ماش کمی
 .دادیم

 است. یوانبود که از افراد ا ایدپ کامال  

استفاده کند اما هنوز  ینماش یریزورگ یداشت دوباره از اسلحه برا تصمیم
 یانو ناچار به م یدندبه او رس یوانبه طرف آن نرفته بود که مزدوران ا یکم
 .یدگلوله را در پشت سر خود شن  یک شل یو صدا یددو هایشهب

 .شدیو از مزدوران دور م دویدیو م دویدیبه کجا برود تنها م دانستنمی

چشمانش   کرد،یکه خون از آن چکه م  ییبا بازو  یز،و گر   یبتعق  یقیاز دقا  بعد
 یگر د یشپاها رفت،یرفته از کفاش متعادلش رفته رفتند،یم یاهیداشتند س

 یزانو روتوان نگه داشتن ستون بدنش را نداشتند و درمانده و ناتوان به 
 افتاد. ینزم
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اش فرو و درشت که به زانوان برهنه  یز ر  هاییزهو پر از سنگر   یخاک   ینزم  روی
 رفتند.

بعد توانست سرش را  یکف دستانش مانع ضرب سقوط خود شد و اندک   با
 .یردباال بگ

 .یدبار یشگرفت و همراه خود خاک و برگ به سر و رو  یدنوز یسرد باد

را برگرداند تا خاک به چشمانش  یشذرد و رورا بست تا باد بگ چشمانش
 نرود.

آورد هنگام   یادشرا سرد کرد و به    یشبازو  یخون رو  یسیباد سرد، خ  همین
 چه کرده است. یشامن با خودش و زندگ یشهفرار از آن عمارت هم

 یحرص  یپوزخند به لبش آمد و از رو  یوانا  یآن چهره از خود راض  یادآوری  با
و غرور بود که از جا برخواست   یبیحس خود فر   یدشا  یابه او داد،    ینهک  ینکه ا

 مانده بود به راه خود ادامه داد.  یباق   یشکه برا  یو قدرت   ی،و با ته مانده انرژ

با  یکرد،احساس م یشکه در بازو  یادیبه خاطر درد ز رفت،یخوران م تلوتلو
که   یو هر گام شد،یدرختان اطراف هل داده م یهاباد، مثل شاخهوزش هر 

 با لغزش و احتمال سقوط همراه بود. گذاردیم ینبه زم

 توانستیخوب بود اگر م یگلوله لعنت   یآن جا یبه جز جا یز،همه چ تقریبا
 برساند.  کندیجا کار مبود دوست پدرش آن  یدهکه شن  یاخود را به مسافرخانه

کند و از او   یدادوست پدرش را پ یوگنی،جا به آن یدنبعد از رسداشت  قصد
 برساند. ینکمک بخواهد تا او را به شوب
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کنند؛   یدااند او را پبود که چطور سربازان تا به حال نتوانسته یبعج برایش
داشتند و احتماال  سگ  ینها تا دندان مجهز بودند، اسلحه داشتند، ماشآن
 کنند.  یدایشته بودند پاما نتوانس یابرد ییها

 به پشت سرش انداخت. یو نگاه  برگشت

 به دنبالش نبود. کسییچنبود، ه یخبر  هیچ

 ردش را بزنند. یها نتوانند به خوب وزش باد بود که کمک کرده بود سگ  شاید

دست برد سمت درختان  یفتدن ینزم یبه رو ینکهرفت و با فکر ا یجگ  سرش
 .یردها کمک بگکنار راه تا از آن

شکسته رفت، تحمل وزنش را نکرد و شکست   یمهن  یاشاخه  یکه رو  دستش
 افتاد. ینزم یرو ینخون یو به دنبالش هم او با همان بازو

بود؛ نفس زنان  یافته یداز برگ درد بازو و کتفش تشد یدهپوش ینزم روی
با لرزه  یشهادندان لرزیدند؛یاش، مش، چانهبرگشت و به پشت شد، دستان

 .خوردندیهم م یرو

 گلوله برد.  یحرکت داد و به سمت جا یرا به آرام دستش

در زخم فرو رفته بود و با  یمهکه تا ن  یدبه شاخه فرو رفته در زخم رس دستش
 خود آن را گرفت. حسیانگشتان ب 

 .یدکش  یرونرا بشاخه مزاحم  یشتریاما بعد با سرعت ب یدلرز دستش

اش آن طرفتر بود و به تنه یکم  یدرخت  یر که ز  یددوباره به خود آمد د وقتی
 داده بود. یهتک
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 کرده بود.  ینو چشمانش را سنگ آمدیخواب به سراغش م کمکم

کتفش جا   یکیکه در نزد  یابا گلوله  رفتیم یشپ  ینطور بود و اگر هم سردش
 .شدیم  یهوشرفته بکه سبب شده بود رفته  هایییزیخوش کرده بود و خونر 

 یتوضع ی! برالرزیدندیاش افتاد که از سرما مبرهنه یبه پاها نگاهش
 زد و با تمسخر خطاب به خود گفت: یخودش پوزخند

کاش   ی... ارسهینم  ینات هم به شوباما حاال مرده  یفرار کن  خواستییمثال م  -
 .یاصرار کرد باهاش رفته بود یکل  ینو همان موقع که شوب یاحمق نبود

ها توجهش را جلب زوزه گرگ یصدا گفتیرا م هاینکه ا ینح ینهم در 
 کرد.

 بلند شد و اطراف را نگاه کرد. ینزم یاز رو یکند  به

 :یدخودش پرس از 

 یت؟وضع ینبا ا ی؟ادامه بد تونییم -

 صدا حرکت کند. سر و یکرد آرام باشد و ب   سعی

خرس را متوجه او کند  یاگرگ   یک  توانستیم یفیضع یاکوچک   یصدا هر 
درختان گذشت، حاال  یان! از مدادیخون م یتر از آن، آال بوراحت یحت  یا
از درخت   یو به قسمت خال  یردهم مقابلش نبود تا از آن کمک بگ  یدرخت   یگر د
 بود. یدهرس

 یدهدرخت در اطراف د  یهاپر از تنه  هاییندرختان قطع شده بود و ماش  تمام
 که رها شده بودند.  شدیم
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خود  یهارا رها کرده و به خانه یز ها به خاطر طوفان همه چآن احتماال
 بازگشته بودند تا در امان بمانند.

تازه کند اما آنقدر خسته و  یدرخت نشست تا نفس یهااز کنده یکی روی
 یشده بود که توان نگه داشتن سرش را هم نداشت و سرش رو الحیب 

 مرگ افتاد. یادو نا به  رمغ یزانوانش افتاده بود و ب 

 ام.خب پس من آماده یلیاست، خ یراحت  یناگر مرگ به ا گفتیخود م به

 و چرا من هم باشم؟ یستدراگونوف ن دیگر 

درد  زد،یول را مکه قدرت حرف ا  یلعنت  یایاز آن دن خواستیدلش م خیلی
که بعد از رفتن   یمرگ آور ییو بدتر از آن تنها کرد،ینم یشکه رها  یلعنت 
 شده بود، رها شود. یبشنص یسرگ 

 اگر شده با مرگ... . حتی

 یایدجا بآال را آن  تواندیم  کردیاز جنگل را که فکر م  یادیز  یهاقسمت  ساشا
 از آال نبود. یگشته بود اما خبر 

آنجا بماند، در  یناز ا یشتر ب شدیو نم شدیکم داشت شروع مکم طوفان
 یدشا ینکهو با فکر ا ندازدیبه اطراف ب  یعزمش را جزم کرد تا نگاه  یتنها

 خود افزود. یهاافتاده باشد به سرعت قدم یاتفاق 

 :کردیم صدا

 آال؟ -

 .یافتینم یزیاما چ گرفتیسو و آن سو م یننگاه جستجوگرش را به ا و
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 فرو رفته بود. یکیدر تار جنگل

 را روشن کرد. اشیبیج چراغ

به گوش  یغرش خرس یها، صداو نه زوزه گرگ آمدیجغد م یصدا نه
 .رسیدیم

 از درون جنگل و انبوه درختان آن بود. صدا

 تر صدا زد:مآرا یرا صاف کرد و کم یشگلو  ساشا

 یی؟آال کجا -

 بود. یامدهاو ن یستاد؛ا یدر جا یجیبا گ یتو در نها یددور کامل چرخ یک 

 سر تکان داد. یدینتوانسته بود! با ناام حتما

 :یدشن ییبه جلو برداشت که در همان لحظه صدا قدمی

دور شده  یادز تواندیشده، نم ی! زخمیدخوب و با دقت همه جا را بگرد -
 .خواهدیاو را زنده م یواناطراف است! ا ینباشد، هم

به جنگل وارد  یندکه مرد او را نب  ینا یو برا شدیم تر یک و نزد یک نزد صدا
 ها پنهان شد.شد و پشت بوته

 .یدشن شدیرا به وضح م یشهاقدم یصدا یدکه رس  مرد

ده قدم فاصله به دست، با حدود  یاو با اسلحه یکله یبود؛ قو ینظام یک 
 .کردیم یبود و رفع خستگ  یستادهدر مقابل ساشا ا

 جنگل رفت... . یکه تو  یدم! دینجنگل رو بگرد یتو -
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 از پشت سر به او حمله کرد و گردنش را شکست. ساشا

 را به گوش دوستانش نرساند. یادشگرفت و فر   یدنزد اما باد وز یادفر  مرد

 و آرام دور شد. ینپاورچ سیمیو ب مرد و برداشتن نقشه  یباز گشتن ج بعد

نتوانسته بود به محل  شدنیبود و به خاطر زخم یکینزد ینآال در هم حتما
 .یایدمالقات ب

 اش را آماده کرد.اسلحه ساشا

 دادیترسناک تکان م یو درختان را با حالت  وزیدیتر از قبل مرحمانه یب  باد
رد او را  یبه راحت  توانستندیها نمدر آن موقع خوب بود چون سگ  ینالبته ا

 کنند.  یدایشو پ یرندبگ

غرش بچه خرس به گوشش   یدوباره صدا  یداز درخت که رس  یقسمت خال  به
 کرده بود.  یر در تله گ یشکه پا  یدشو د یدرس

 یشبود، زود پا یبا هدف نجات بچه خرس تله را باز کرد، خرس عاقل ساشا
 و تند دور شد و رفت. دیرا کش

اش را از آال افتاد و اسلحه  یادبه   یع با نگاهش او را دنبال کرد اما سر  لحظاتی
 برداشت. ینزم یرو

خرس راحت بود! ساشا  ینبا ا ییروبرو شدن با آال هم به اندازه روبرو کاش
 یر مس یندر هم یدشده باشد با یدنشمانع رس یزیاگر چ کردیبا خود فکر م

 کرد.  یدابتوان او را پ یدشد و شامانده با
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 یدبه اطراف انداخت و جسم سف  یو نگاه   یدکش  یگذشته آه   یادآوریبا    ساشا
 و به سمت آن رفت. یدد یدرخت  یکینور مهتاب و در نزد یر را در ز یپوش

و ساشا   یدشده بود به گوش رس  یادها که تعدادشان زپارس سگ   یصدا  دوباره
 زد: یادفر  یتمرکزش را از دست داد، مرد

 خرس! پناه بر خدا خرس! -

 گوش را کر کرد.  هایشانیک شل یبعد صدا و

متوجه شد که جسم؛ متعلق به انسان است به  یجلوتر رفت و وقت  ساشا
 خود افزود. یهاسرعت گام

 :گفتیکه م  شدیم یدهشن یسرباز صدای

باشد  یادتونون رو احساس کردن...! خ یها بواطراف هست! سگ  ینهم -
 ...!یریدشزنده بگ

 ها ادامه داشت.پارس شادمانه سگ  طور ینهم و

کنارش نشست و   ید،به مقابل جسم که حاال مطمئن بود آال است رس وقتی
 او را به طرف خود برگرداند. یکرد رو  یتکانش داد و سع

 شو... . یدار ب -

خود را  یعاابتدا بهت زده شد اما سر بود، او آال بود و ساشا اگرچه  خودش
 جمع کرد.

 چشمانش را باز کرد و نگاهش را به طرف مقابل گرفت. آال
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 آب دهانش را قورت داد و گفت: ساشا

 ... .یمدور ش ینجااز ا یعسر  یدپاشو... با -

 مرد ناشناس نبود. ینا یهانشست اما هنوز متوجه حرف آال

ها رو ... وگرنه تمام راهیمبه شهر برسونکه خودمون رو   یمتا فردا وقت دار -
 ... .بندنیم

 یدایشمرد از کجا پ ینو اصال ا شناختیبا دقت زل زد به مرد، او را نم آال
 یابه رنگ قهوه یمیشده بود؟ به دقت او را از نظر گذراند پالتو بلند و ضخ

 بود و کمربندش را محکم بسته بود. یدهپوش

هم به پا داشت و صورتش را  ینبلند چرم به دست کرده و پوت  هایدستکش
 با شال گردن پوشانده بود.

 ی؟بهم کمک کن یخوایچرا م ی؟هست  یتو ک  -

 استخدام کرد. ینهستم که شوب یمن همون  -

 صدات آشناست... . -

 ساشا هستم... آره خودم هستم. -

صورتش کنار  یبه او که شال را از جلو کهینو بدون ا یستادرکت ااز ح آال
 نگاه کند گفت: زدیم

 برگرد. ییبه کمکت ندارم، تنها یازین -
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خود حس  ینگاه او را به رو ینیهمچنان سنگ یاز ساشا فاصله گرفت ول آال
 .کردیم

االن   ینشوب  کنییباشه؟ فکر م  یر د  کنییدور کردن من از خودت فکر نم  یبرا  -
شو...  یخیالرو استخدام کنه؟ ب یگهایرو داشته باشه که شخص د ینوقت ا
 ها گذشته... .گذشته

 ی... اجازه نداریکار رو بکن  ینبه خاطر لطفت ممنونم اما من ازت نخواستم ا  -
 .یمنت سر من بگذار

 به ساشا پشت کرد. آال

 یادآوری یمساونه، رفتن با او  یاداشت که همراه او برود  یدهم ترد خودش
زخم خورده   یکه آال به نسبت ساشا  ینیخاطرات تلخ گذشته بود به اضافه بدب

بسته باشد چرا که آنطور که آال  یشک داشت که ساشا خال یداشت. از طرف 
او حاال آه در بساط نداشت که بخواهد به ساشا بذل و  شناختیرا م ینشوب

 بخشش کند.

 شد. یدهشن شدندیم یکتر سربازان که هر لحظه نزد یزمان صدا ینهم در 

 او را گرفت: یجلو آمد و بازو یبعد از مکث کوتاه  ساشا

 ... .یگهد یاب-

 یاو را در دستش فشرد، طور  یاما ساشا رها نکرد و بازو  یددستش را کش  آال
 که آال دردش آمد:
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فکر  یستیدت ناون شهر... اگه فکر خو ریمیرو کنار بذار ما با هم م یلجباز -
 باش... . یرمردپدرت و اون پ

 نداشت که بزند. ساشا ادامه داد: یساشا، آال حرف  یمقابل گفته منطق  در 

 .ینفقط مراقبت هستم، هم یر مس ینمن تو ا -

 .شدیقانع نم آال

 گفت:  یتبا عصبان ساشا

رو  یز و من همه چ یمدر مورد گذشته ندار یحرف  یچما ه ی؟فکر کرد یچ  -
 !یردم همون طور که تو کردفراموش ک

 ساشا نبود. یهاحواسش به حرف آال

 دست آال را گرفت: ساشا

 یفقط اون وعده پاداش  یلشدل  کنمیهستم و به تو کمک م  ینجااگه االن من ا  -
 !یدهبه من داده و گفته تا تو رو نرسونم بهم نم ینهست که شوب

برگشت و  یشدست ساشا درآورد و دوباره سر جا یدستش را از تو آال
 نشست.

 :یستادهم کنارش دست به کمر ا ساشا

 نه؟ یا یایبا من م یر،رو بگ یمتتصم یع حاال سر  ینهم -

 خودش: یتو یچیدپ آال

 .یمن هدر ند یبهتره وقتت رو برا -
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 من جواب نشد. یبرا یننه ا -

 .یامنم -

 نگاهش نکرد. یحت  را برگرداند تا برود و آال یشرو ساشا

 فقط... ام... . -

گذاشت تا آماده خواب شود   یشپاها  یحرفش را خورد؛ آال سرش را رو  ساشا
 و گفت:

 برو! جایناز ا -

 .یندو دوست نداشت ساشا مردنش را بب میردیم کردیفکر م آال

 گفت:  بریدهیدهبر  رودیاو دارد م یدانداخت آال که د ینسرش را پائ ساشا

 ... .بخشییگذشته... منو م  یدر... بهم بگو که... براآلکسان -

 انداخت: ینگاه  یمرخاز ن ساشا

 ... .یبخشمتنه نم -

بود افتاد و دوباره به  یدهشن ینکه از مامور  ییهاحرف یادبرود که  خواست
 شد. یک آال نزد

 ی؟شد یداره که تو زخم یقتحق -

 بود و نتوانست. یتر کرد دستان ساشا را پس بزند اما ساشا قو  یسع آال

 گلوله روبرو شد.  یشانه آال برداشت و با جا ینازک را از رو روسری
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 .یمبر  ینجاو زود از ا یرمرو بگ یزیتخونر  یجلو یبه نحو یدبا -

 بس کن! کنمیخواهش م -

گذاشت و نگهش شانه او    یکرد از جا بلند شود اما ساشا دستش را رو  یسع  آال
 گفت:  یدداشت؛ با تاک

 بگذار کارم رو بکنم! -

زنده نگه داشتن من  یبرا ینقدر نداره ا یلیساشا، دل یستتو ن یر تقص ینا -
 .یتالش کن

 .دادینم یتیآال اهم یهاواقع ساشا به حرف در 

 .کردیم یزیگلوله روبرو شد که هنوز خونر   یآال را پاره کرد و با جا آستین

 :کردیلب غرولند م یر و ساشا ز کردیخسته به او نگاه م یشمان با چ آال

 باشم. تفاوتیب  تونمیموقتا پانسمانش کنم، نم یدبا -

زخم گذاشت و  یدرآورد و تکاند و چهار تا کرد و رو یدستمال یبشج یتو از 
 فشار داد. یکم

 و گفت: یندرا نب یدهاشرا از ساشا برگرداند تا چهره درد کش یشرو آال

 بندازم. یوانوفخش به ا یه یشدم اما نتونستم حت  یزخم -

 یوانوف؟ا -

 کرد و ساشا گفت:  ییدبا سر تا آال
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 .یکن  یفتعر  یماش رو براباشه بعدا ازت بخوام قصه یادمعجب،  -

 د.نکر  یداپ یزیچ یرا گشت ول هایشیبدوباره ج ساشا

 .یچیهفعال بهتر از ه -

 بلند کرد. ینزم یآال را گرفت و او را از رو دست

 .یندروز عاشقش بود را بب یکرا که  یدر نور ماه دختر توانستیبهتر م حاال

رنگش به رنگ سرخ در آمده بود و از سرما  یداز لباس خواب سف هاییبخش
 .لرزیدیم

رنگ کوتاه او آنها  یداس خواب سفآال افتاد که لب  یها و پاهابه شانه  نگاهش
 را پوشش نداده بود.

 .یچیدآال پ یهاشال گردن بزرگ خود را در آورد و دور شانه ساشا

 یمبرو  کهینا  یا  ینشوب  یشپ  یمبعد بر   یماول تو رو مداوا کن  دونم،ینم  یقادق  -
تا اون موقع  یمتو رو مداوا کن یماگه بخوا یم؛بعد تو رو مداوا کن ینشوب یشپ

 ینشوب یشپ یمبر  یمو اگه هم بخوا کنندیخروج از شهر رو کنترل م یهاراه
 ... .یاحتمال داره زنده نرس

 ینبود آال دست ساشا را رها کرد سرش را پائ یریگ  یمدر حال تصم ساشا
 گفت:  یانداخت و به آرام

مجرم  یک ... من... االن یکنن... تو رو بد مجازات میرناگه ما رو با هم بگ -
 ... که... . خوامی... من نمشمیمحسوب م یفرار
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و به پشت سر و  یستادکه هنوز دست او را در دست داشت مقابل آال ا  ساشا
 اطراف نگاه کرد و گفت:

 !یفتهمن نم یبرا یاتفاق  -

 :یدبرگشت و آال را دنبال خود کش بعد

هر لحظه ممکنه که  یم؛داکثر تا پس فردا به اون شهر برسح یدعجله کن با -
 .یفتندخروج از شهر رو ببندن و دنبالت ب یهاراه

 کردنت آسونتر هست.  یداپ یهم شد یزخم کهینتوجه به ا با

 ترها و ساشا افتاده بود.قبل یادبه فکر رفته بود و  آال

 آورد.  یرونب  االتیو او را از خ  یدساشا برگشت و دستش را کش  ینح  ینهم  در 

 فهمی؟یم یم،عجله کن یدبا -

 .فهممیم -

 افزود. یشهابه سرعت قدم آال

 ساشا. -

 بله؟ -

 .یچیه -

 که جلوتر رفتند ساشا گفت:  کمی
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تا  ریمیاما ما از رودخانه م یماز پل عبور کن یدهست و بعد با یانبر م یک -
 .شهینکنن، سخت هست اما م یدامونپ

 ... .ترسمیمن م -

 رودخانه؟ ی؟از چ  -

 آره. -

 پوزخند زد: ساشا

ها رو کنار ترس ینهست. تو هم بهتره ا یشتر ب یتشامن یمراه رو بر  ینا -
 .یو بزرگ بش یبذار

 بتونم. یدوارمام -

 و گفت: یدابتدا ساشا وارد آب شد و رو به آال خند یدند؛رودخانه رس به

 .یدیمرس یاب -

 قلب شده بود. دچار استرس و تپش آال

 .کردیم یشتر را ب ینآب ا یصدا مخصوصا

 دستت رو بده من، نترس. -

 گذاشتند.  یاچهدست آال را گرفت و پا به در ساشا

 بود. یدهو هم ترس کردیدرد م یشهم سردش بود هم بازو آال

 بودند. یدهبه وسط رودخانه رس یبا  و تقر  یدآال را دنبال خود کش ساشا
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تند آب همراه شود که ساشا نگهش  یانبود با جر  یک خورد و نزد ینزم آال
 داشت.

 تحمل کن. -

 قدم برداشت و گفت: یک  آال

 ... .تونمینم یره،م یجسرم گ -

 حرف ساشا را قطع کرد. یادیفر  صدای

 باهاشه. احتماال  مسلح! یکیاونا! مطمئنم خودشه!  -

 سربازها! عجله کن! -

 یکه در باال یدندرا د یو آال به طرف صدا برگشتند و دو مرد نظام ساشا
 کردندیم  یبودند و با چراغ قهوه سع  یستادهها اآن  یها در هفتاد متر صخره

 .ینندها را ببآن

 !یکننوگرنه سوراخ سوراخمون م یمعجله کن یدزودباش با -

 شروع به حرکت کردند. یع را دور کمر آال انداخت و سر  دستش

 خواستهیمدت خودش م ینتا ا یکه انگار  داشتیتند قدم برم یطور اشاس
 کند حرکت کنند!

 ! یفتمآرومتر! دارم م -

 ... .یافقط ب یشهنم یچیه -

 آب افتاد. یخورد و تو ینبودند که آال زم یدهرس یخشک  یکینزد به
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 .یدرا گرفت و کش یشبازو حوصلگییبا ب  ساشا

 ! یمعجله کن یدبا یاال -

 ها رسانده بودند.پل و در مقابل آن  یبه دو مرد انداخت که خود را رو  نگاهی

 .شدندیم یک آماده شل داشتند

تر به درون دست آال را دور گردنش انداخت و با سرعت هر چه تمام ساشا
 رفتند. یک جنگل تار

 .یدندگلوله را در پشت سر خود شن  یک شل صدای

 افتاد. ینزم یباز هم آال رو یدنحال دو در 

 !یستخوردن ن یناالن وقت زم -

 .لرزیدینشست و از سرما به خود م ینزم یرو آال

 و ساکت ماند. یدشن ییپاها یخواست دوباره غر بزند که صدا ساشا

فاصله  یکم از دو مرد نظامو کم یستدسر و صدا به آال کمک کرد با یو ب  آرام
 گرفتند.

بودند ساشا  یدهتر جنگل رسدور شده بودند و به قسمت روشن یباتقر  وقتی
 نشاند. یآال را کنار درخت 

شده بود و از سرما  یسخ یشهاآب لباس یبه خاطر افتادن تو آال
 .کردیبهم برخورد م یشهادندان
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عذاب وجدان داشت   یهشب  یزیچ  ی،وضع احساس بد  یناو در ا  یدنبا د  ساشا
هم باز آن سربازها   یانبر چرا که با رفتن از م  انستدیخودش م  یر را تقص  ینو ا

 بودند. یدهآنها را د

 .کننینم یدامونپ یطور ینمنه... فکر کردم ا یر تقص -

 آال انداخت. یشانه ها یخودش را درآورد و با شرم رو یپالتو ساشا

 به اطراف بندازم. ینگاه  رمیم -

چشمانش را گشود و با نگاهش او را دنبال کرد و احساس  یبه سخت  آال
 .آوردیفشار م یشبه گلو یزیچ کردیم

 کند.  یاز ساشا عذرخواه  کردیفرصت نم وقتیچه مردیم اگر 

 داد. یهرا جمع کرد و سرش را به آن تک زانوانش

عفونت  یا یزیو مطمئن بود باالخره از خونر  کردیدرد م یشبازو پاهایش،
 شدند. ینکم چشمانش سنگمرد و کمخواهد 

 برگشت و گفت: ساشا

 .یمبه راهمون ادامه بد یدفکر کنم با -

 که آال نگذاشت:  یرددوباره دست آال را بگ خواست

 .یامب تونمیمن نم -

 ... .کنمیخب من کمکت م -

 فهمی؟ی! مخوامینم -
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 ار نکرد.اصر  یناز ا یشکرد او را درک کند و ب  یبود ساشا سع یعصبان  آال

 شده است. یعصب ینقدر بودن آالست که ا یزد به خاطر زخم حدس

 به اطراف انداخت: ینگاه  ساشا

 .یریمازش کمک بگ یمباشه، فکر کنم بتون یشکارچ  یک خانه  یدبا جاینا -

 آال را گرفت و دوباره به راه ادامه دادند. دست

افتاد   یچه اتفاق   ینمتبب کهینکن قبل از ا  یفبرام تعر   رسیمیخب االن تا م  -
 و چه شد که اونا دنبال تو هستن؟

 کرد:  یفاو تعر  یبرا آال

 رو بکشم و بهش حمله کردم، از شانس بد موفق نشدم.  یوانوفا  خواستمیم  -

 ی؟!؟ چه کار به او داشت یوانوفا -

 د کنه.رو نابو  یمونزندگ  خواستیاون پدرم رو کشت، شک ندارم؛ حاال هم م  -

 .رسیدیجغد به گوش م یسردتر شده بود و صدا هوا

 :یدآال با فکر پرس لرزید؛یم یشتر اما آال ب لرزیدندیدو م هر 

ماجرا  یناون تو رو وارد ا ینکهتو رو استخدام کرد؟ من اصال  از ا ینچرا شوب -
 .کردییقبول م یدنبا شدی،یم یر درگ ید... تو نبایستمن یکرد راض

 بودند. یدهخانه مورد نظر رس یک به نزد یدبگو یزیتا خواست چ ساشا

 در را باز کرد. یرزنپ یکرفت و چند بار در زد تا باالخره  جلو
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 سالم خانم. -

 سالم کرد و از پشت سرش شوهرش آمد و زن را فرستاد تا برود.  تفاوتیب   زن

 سرده. یلیتو، هوا خ آیدیتو... ب  یایدآه سالم ساشا... ب -

که ساشا   ینندبنش یز و آال وارد خانه شدند و مرد دعوت کرد پشت م ساشا
 و محترمانه رد کرد: یرفتنپذ

 ... .ینگاو  یمدار یاز راستش ما به کمکت ن -

 ی؟چه کمک  -

 باند و پانسمان. یخواب و مقدار یجا برا یک  -

 خب. یار بس -

 یهااز اتاق یکید به ساشا با او هماهنگ کرده بو یاکه گو  یرمردپ یهمراه  با
 خانه رفتند.

 .رسیدیو راحت و گرم به نظر م یز اتاق کوچک، تم یک  جاآن

 شده بود. یدهکه با تخته چوب پوش  یتخت کنار پنجرها یک  با

و ساشا ضمن تشکر  یددراز کش ینهشوم یکه وارد اتاق شدند آال روبرو  همین
 به آال رساند: بعد از رفتن او در را قفل کرد و خود را یرمرد،از پ

 .خورییوگرنه سرما م یار رو در ب یتهالباس -
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 یتو خسته و خواب آلود بود که در آن موقع  حالینکرد؛ آن قدر ب   یحرکت   آال
بود که ساشا اجازه دهد او بخوابد اما ساشا  ینا خواستیکه م  یزیتنها چ

 نداشت. یقصد ینچن

 .یاررو در ب یتهاگفتم لباس  -

 .آوردینکرد ساشا خودش دست به کار شد تا لباس او را در ب   یآال حرکت   چون

 را به او داشته باشد. یدد ینرا نشاند و پشت سر او قرار گرفت تا کمتر  آال

 یکمر آال افتاد اما به رو  یرو  یاو را پس زد؛ چشمش به کبود  یشانپر   موهای
 .یاوردخود ن

د و ساشا بالفاصله ملحفه دور او را از تن در آور  یراهنکرد و پ  یهمراه  آال
 انداخت.

 ینهشوم یآال روبرو یراهنخودش را درآورد و به همراه پ یهاهم لباس بعد
آال نشست   یپهلو  ینه،شوم  یروبرو  یانداخت تا خشک شوند و با لباس راحت 

 آتش چشم دوخت. یهاو به شعله

 اخت.ساشا اند یاز ملحفه را رو یمیخودش را به ساشا رساند و ن آال

 به آال انداخت. ینگاه  یمبرگشت و ن ساشا

فراموش کرده بود با خودش کلنجار رفت و باالخره  یکه خواب را به کل  آال
 گفت:

 ... در مورد به گذشته.یرو بدون  یزاییالزمه که چ -
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اما اصال دوست نداشت به گذشته فکر کند و از بحث درباره آن طفره  ساشا
 رفت:

 ندارم. یادبوده من به  یباشه؛ هر چ  یازین کنمینه فکر نم -

 مبادا ساشا بد برداشت کرده باشد ادامه داد: کهینا یبرا آال

به تو  یعذرخواه  یک که اتفاق افتاد متاسفم و   یز من بابت گذشته و همه چ -
 بدهکارم.

 .شنودیرا م یشهامطمئن بود ساشا حرف یدکش  یآه  آال

 ساشا! خوامیمن معذرت م یول بخشییمنو نم دونمیم -

 گفت:  یانداخت و به سخت  ینسرش را پائ آال

 یمکه من و پدرم در حق تو کرد  هایییبابت همه بد خوامیمن معذرت م -
 !... 

 سر تکان داد: یدیبا ناام ساشا

 .شدیکه بعد اون اتفاق چ   یمبذار برات بگ یحاال که درباره اون حرف زد -

وسوسه   یشنهادآشنا شدم و با پ  یوانوفتو، من با ا  از   یاز اون اتفاق و دور  بعد
 .کردمیم  یجاسوس  یشبرا  یاش شدم و تا مدت کننده اون من وارد دار و دسته

 یبرا یگهگرفتم د  یماون بودن، خسته شدم و تصم یآدم عوض یاز مدت  بعد
 هم نبود. هایراحت  ینکار نکنم اما به ا  یوانوفا
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و احتمال هم  دونمیاز اون م یادیز یزهایمن چ دونستیکه م ایوانوف
آب کنه  یر کرد سرم رو ز  یمدرک دارم بارها سع هاشیتفعال یهکه عل  دادیم

گروه آشنا   یک با  ینکهتا ا تونستیو نم آوردمیشانس م یکه هر بار به نحو
 .یوستمخودشان بهشون پ یشنهادشدم و با پ

نداره اما اسمش  یادیز یتگروه درسته که فعال کوچک هست و فعال اون
 هوس کشتن من رو نکنه. یگهد یوانوفاونقدر خشن هست که ا

 آال برگشت و مغموم شد، ساشا سر تکان داد: چهره

انتخاب  یاسیستکه پدرهاشون مثل تو س یکه همه افراد یستراه ینا -
 ناخواسته. یاخواسته  ...شییم یرشزود درگ یا یر تو هم د کننیم

 گفت:  یبا ناراحت  آال

 ... .یرو انتخاب کرد یساشا... تو راه خطرناک  یرو رفت  یتو بد راه  -

 ملحفه را کنار زد و بلند شد: ساشا

 .گردمیبکشم زود بر م یگاریس یک  یرمم -

 یرونبحث از اتاق ب  ینو خاتمه دادن به ا  یدنکش  یگار س  یبلند شد و برا  ساشا
 رفت.

انتخابش تا آخر عمر در خطر خواهد بود و حاال  ینساشا با ا دانستیم آال
 .دانستیاز گذشته خود را مقصر م یشتر ب

 و غرق فکر شد. یدکش  دراز 
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 سرباز ساده بود. یک کار را نکرده بود او هنوز   یناگر آال با ساشا ا شاید

 ی؟شد یچطور زخم -

 یرزنبه خواب رفته بود فورا نشست و با تعجب به پ ینهشوم یکه روبرو  آال
 نگاه کرد.

 بود. یستادهسر آال ا یدر دستش باال ینیبا س پیرزن

 ها؟ -

 ...؟دستت... .یشد یچطور زخم یدمپرس -

 .کردیبه زن نگاه م یجیو با گ چاندیفورا ملحفه را دورش پ آال

 و جواب داد: یدبدهد که ساشا سر رس یچه جواب  دانستنمی

 !یمداشت یریکار گرگ هست، درگ  -

 به طرف ساشا برگشت. پیرزن

 چشمانش را بست. یبا آسودگ  آال

 را به دست ساشا داد و با عجله رفت. ینیس پیرزن

 با نگاهش او را دنبال کرد و بعد وارد اتاق شد و با پا در را بست. ساشا

 .ردکیاون زن داشت نگرانم م -

 هم دردسر خودش رو داره. یباالخره هر دروغ  -

 .زندیم یهحس کرد ساشا به او کنا آال
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گذاشت خودش هم پشت سر آال نشست و ملحفه   ینزم یرا رو  ینیس  ساشا
 داشته باشد. یگلوله دسترس  یرا پس زد تا بتواند به جا

 کهنه را کنار گذاشت و با دقت به زخم نگاه کرد:  یهاپانسمان ساشا

 .یستن یقعم یلیخ -

 نگفت و ساشا ادامه داد: یزیچ آال

االن اونجا منتظر  ینکه شوب یدرباره به اون شهر  یدم،شن یبد یخبرها -
 ماست.

 .یدبرداشت و از آن بر  ینیس یرا از تو یزیتم باند

 یر ها رو دستگشهر و مخالف یتو یختنر یوانوفا یارتش به رهبر  یدمشن -
 هم هستن. ینو دنبال شوب کننیم

 .ید*نت کردیاشما خ** گنیکه م  اینطور 

دور  یبانداخت و باند را به صورت ار ینآال پائ یهاشانه یرا از رو ملحفه
 با گره محکمش کرد. یتبار تاب داد و در نها ینبازو و کتف آال چند

از جا  ینهم یبرا کندیبه چه فکر م دانستیتماما  در فکر بود و ساشا م آال
بر آن، به  یدهکوب  یچوب  یهاتخته یبلند شد و به سمت پنجره رفت و از ال

 انداخت. ینگاه  یرونب

 به نظر آرام و خوب بود. یز چ همه
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و ساشا  یددراز کش یبخار یلباسش را درست کرد و همان جا جلو آال
 یشپنجره گذاشت و رو یکیکه کنار در بود را برداشت و در نزد اییصندل

 نشست.

انداخت و دست به   یگرشد  یپا  یرا رو  یشکه پشتش به آال بود پا  همانطور 
 چانه زد.

 .یمبر  یدرو با اییخوب استراحت کن چون فردا راه طوالن  -

 یرو یدار ساشا هنوز ب یبود ول یدهدر تخت خواب یبعد آال به آرام ساعتی
 .کردیم نشسته بود و به کمر لخت او نگاه یصندل

 .ترساندیبود که ساشا را م یدهآرام خواب یجور او

و نگاهش کرد، بعد آهسته برگشت و  یداز جا بلند شد و کنار او خواب ساشا
 پشت به او کرد.

 .یمو بر  یمبخور یزیچ یک صبحانه  یدشو... با یدار ب -

 بخوابم؟ یشتر ب یکم شهینم -

 نگفت و از اتاق خارج شد. یزیحال نداشت، ساشا چ آال

 کرد:  یشبه پهلو شد و قصد داشت دوباره بخوابد که ساشا صدا آال

 پاشو... . -

که دستش بود را سر   یوانیبه دهانش گذاشت و ل یاو را نشاند و قرص ساشا
 گذاشت تا با آن قرص را بخورد.  یآال باق  یآب برا یو مقدار کم یدکش
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 .ریمیصبحانه مرو بپوش، بعد خوردن  یتهالباس -

و شلوار بودند مقابل آال گذاشت و  یراهنپ یکدو تکه لباس مردانه که  ساشا
 کردن اسلحه خود شد.  یز پنجره نشست و مشغول تم یپشت به او، روبرو

 .یدآب نوش یاجرعه آال

 ساشا؟ -

 یها را بررسکه در جا نشسته و لباس  یدرا برگرداند و آال را د یشرو ساشا
 .کندیم

 ی؟دار یمشکل -

 ... ازت تشکر کنم.خواستمینه فقط م -

 نکردم. یکار  -

گذاشت و سمت آال آمد و با گرفتن دستش  یبشج یرا دوباره تو اسلحه
 .یستدکمک کرد با

 نشستند. یز رفتند و پشت م یراییبه پذ هاآن

 امروز حالت چطوره دختر؟ -

 او ساشا جواب داد: یاسش نبود به جاحو آال

 خوبه، بهتره. -

که شب را در آن   یکه آال از جا بلند شد و به اتاق   یاوردرفت تا غذا ب پیرزن
 گذرانده بودند بازگشت.
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 کجا رفت؟  -

بلند شد و دنبال او   یز و ساشا هم به دنبال آال از پشت م  یدرا پرس  ینا  پیرمرد
 رفت.

 باز کردن پانسمان شد.تخت نشست و مشغول  یرو آال

او  یدنرفتار سرزنش کند که با د ینوارد اتاق شد تا آال را به خاطر ا ساشا
 حرفش را فراموش کرد.

را برداشت و کنار آال  ینیس یالکل تو یبطر  یدبگو یزیچ یچآن که ه بی
 نشست.

زخم  یراست رو یک را  یبطر  یرا از پشت به او چسباند و محتو خودش
 کرد.  یگلوله خال

پارچه  یگر بکشد که ساشا دهانش را گرفت و با دست د یغج خواستیم آال
که   یدخفه کش هاییغ نفس زد و جزخم فشرد. آال آنقدر نفس یرا رو یالکل
 شد. حالیب 

 اما نتونستم. دادمیانجام م یشبد یدکار رو با  ین... اخوامیعذر م یلیخ -

 ت افتاد.تخ یبا صورت رو حالیرا که رها کرد ب  آال

 .خواهمیآال... گفتم که عذر م -

روانه ساشا   یلیس یککه آال به خود آمد و    یندخم شد تا چهره آال را بب  ساشا
 داد و با درد گفت: یکرد که البته جاخال
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 یدی؟با من نکن! فهم یکار  ینهمچ یگهد -

آال شد که به خاطر درد پر آب شده بودند و باز  یهامتوجه چشم ساشا
 کرد.  یعذرخواه 

او را نشاند و شال گردنش را دور  ید،خواب یتشکه آال آرام شد و عصبان  کمی
 گردنش انداخت و از اتاق خارج شدند.

حال آال شدند که ساشا جواب داد  یایآمدند و جو یدنشانسالمند به د زوج
 یمارستانند و حاال که هوا آرام شده به بعجله کن یدو با یستخوب ن یادز

 بروند.

ها گرفت و بعد از دارو و غذا از آن یپانسمان و کم یحاو یاکوله ساشا
 رفتند. یروناز خانه ب یخداحافظ 

 بودن. یزن و مرد خوب  -

 را گفت و ساشا با پوزخند جواب داد: ینا آال

؟ بابت هم -  پول بهشون دادم! یکل  یشونمهمان نواز ینواقعا 

 به اطراف انداخت: یو نگاه  یستادا ایلحظه

 باشه! یدبا ینجاهم -

 به اطراف انداخت: یچند قدم برداشت و باز هم نگاه  یکالفه و عصب  ساشا

 گذاشته بودم.  جاینرو ا ینماش -

 بخشی؟یآلکساندر؟ منو م -
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 ی؟چ  یببخشم؟ برا -

 گذشته... .  یبرا -

 ی؟ه گذشته خسته نشدتو از حرف زدن دربار  -

 که... .  یقبل از مردن بهم بگ  خوامیمن فقط م -

 ... .میرییتو نم -

 .بخشییپس منو نم -

 یعصبان  انداختیگذشته م یادشده بود؛ هر وقت آال او را  یعصبان  ساشا
 .شدیم

 آال فقط دهنت رو ببند! -

 باشه. -

 !ینگ  یچیو بهتره که ه کنهیم یتو من رو عصب یهاحرف -

 به جلو رفت. یینشاند و خودش تنها یرا کنار آال

 از جات تکون نخور. یامتا م یارمرو ب ینماش رمیم -

 رفت و آال منتظرش ماند. ساشا

 بعد برگشت و دست آال را با عجله دور گردنش انداخت. یقهدق 15از  کمتر 

 .یمعجله کن یدبا -

 شده. یچ  -
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 نداد. یجواب  ساشا

و به تعداد سربازان که آنجا   یستادبودند ساشا ا  یدهجاده رس  یکیبه نزد  وقتی
 شد. یرهبودند خ

 .یمبه اون شهر بر  تونیمینم یره،د یگهد -

 ی؟چ  -

 .کننیها رو کنترل ماونا دارن تمام راه -

 .زدیدور تا دورش قدم م ینشاند و با حالت عصب ینزم یآال را رو ساشا

اگه   خوردی،ینم  یر اگه ت  ی،من اومده بود  خودته! اگر از اول با  یر همش تقص  -
 .یمبود یاالن در آن شهر کوفت  کردیینم یجا اون قدر لجبازاون

 متاسفم. -

به  یتجونم رو برا یو الک  خودیمطمئن شدم که ب  یگهد ین؟هم ی؟متاسف  -
 همه وقت برات تلف کردم! ینخطر انداختم و ا

تمامش به تو گفتم برو...  من یمنت سرم بذار تونییمن ازت نخواستم نم -
. 

 شده بود. رحمیب  یلیخ ساشا

 :کردیغر مو غر  زدیکه آال داشت هنوز قدم م  یتیتوجه به وضع بدون

هم خودت رو تو خطر  یخودت متاسفم! تو با لجباز یخودم و برا یبرا -
 !یهم من رو عالف کرد یانداخت 
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 .یفتادهبرات ن یحاال که اتفاق  -

 یفته؟ب خواستییم -

 با بغض گفت: آال

وگرنه  کنهیکار مامور م  ینا یتو رو برا ینمن اصال  اطالع نداشتم که شوب -
 .یستمن یکار راض  یناصال به ا گفتمیبهش م

 گفت:  یهجلو آمد و مقابل آال خم شد و با کنا ساشا

 نبود که اییگهاز من  احمق کس د یر چرا به من گفت؟ چون غ کنییفکر م -
 قبول کنه!

 انداخت: ینسرش را پائ آال

 متاسفم... متاسفم... . -

در  ینهبود و دست به س یاندوه آال ساکت شد اما هنوز عصب یدنبا د ساشا
 بود. یستادهکنار آال ا

 و کنار آال نشست:  یدکش  یشده بود آه   یمانکه کرده بود پش  یکه از کار  ساشا

 ... .کنیمیم اییگهکار د  یهولش کن،  -

 دستش را دور او انداخت: اشاس

 .یبش یر من دلگ یهاچرت و پرت یبرا خوایی! تو که نمیگهبس کن د -

 آال را گرفت و دور گردنش انداخت و دوباره به راهشان ادامه دادند. دست
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 .یمبمون ینجاا یادز یستخوب ن یم،بر  یدبا -

 کجا؟  -

 .دونمینم -

از ساشا گرفت؛ ساشا  یفتدن ینبه زم ینکها یرفت و برا یاهیآال س چشمان
 متوجه شد و گفت:

 ی؟حرکت کن تونییشده؟ نم یچ  -

 .رهیم گیجیمن خوبم فقط سرم کم -

 ... .یهست... کم خون از دست نداد یزیبه خاطر خونر  -

 حرفش را قطع کرد: آال

 .کنمیمن فقط کندت م ریمیم یشپ یمکه دار  یطور ینا ی،بهتره بر  -

 به راه افتاد و آال هم اجبارا  به دنبالش رفت. دوباره ساشا

 خب. ریمیبا هم م ریمی: بس کن، هر جا مساشا

 به صورت آال انداخت. ینگاه  یدندجاده که رس به

و ته نگاهش هم   یدیام  یچه  یب   تفاوتیب   یشهمثل هم  یده،رنگ پر   صورتش
 " بود.یز چ یچهمان "ه

عقب را باز کرد و آال را نشاند   یبود که ساشا در صندل  ینماش  یکجلوتر    کمی
با آن مشغول شد تا توانست  یراننده نشست و مدت  یو خودش هم در جا

 روشنش کند.
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 یتوضع  ینآال را با ا  توانستیچطور م  رفت،یم  یدتازه کرد، به کجا با  نفسی
ها را آن یببردش، هر دو توانستیهم نم یمارستانب یبه شهر برساند؟ حت 

 .گرفتندیم

بود که  ییرا روشن کرد و به مقصد "خانه" راند؛ خانه نام مستعار جا ماشین
و ساشا هم   کردندیم  یتدولت فعال  یهعل  یگر ساشا و حدودا صد و پنجاه نفر د

 ها بود.از آن یکه عضو شاخص  شدیم یمدت 

 یدولت  یهاو هدفشان رخنه در دستگاه دیدندیم یمختلف  یهاآموزش جاآن
 اختالل بود. یجادو ترور و ا

 هاییک العاده در کار با اسلحه بود و تاکتبا مهارت فوق یهم چون فرد ساشا
ها و چند بار نجات زود توانست با کمک به آن یلیداشت خ یخوب  ینظام

داشت  یوانوفکه از ا  یجا را جلب کند البته دانشجان اعضا اعتماد سران آن
 نبود. تاثیر یهم ب 

 یادبه احتمال ز  بردیجا مداشت و اگر آال را به آن  ییادجا امکانات زآن  ساشا
 کنند.  یشبرا یکار  توانستندیم

 .شدیها فاش نمآن یآال برا یواقع یتاگر هو البته

 آال را نگاه کرد، چشمانش را بسته بود: ینهآ  یتو از 

 نخواب. ی،ه  -

 چشمانش را باز کرد و جواب داد: آال

 .کنمیدارم استراحت م یخوابم،نم -
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 غذا هست. یکوله مقدار  یتو یخوبه، اگه گرسنه شد -

 یری؟کجا م  یراست  -

 خونه. -

 خونه؟ -

 .کنیمیم یتهست که تو اون فعال یخونه اسم سازمان  -

 یاسی؟س یتفعال -

 .دونییخودت جوابم رو م -

 اما ساشا افزود: یدنپرس یگر د آال

 ریمیشده م  یقیو بعد هم به هر طر   یاریمو گلوله رو در م  ریمیما به خونه م  -
 یکبدم؛ تا اون موقع  ینشوب یلکه قراره تو رو تحو  ییجا یعنیطرف شهر، 

 .کنمیم یداعبور پ یبرا یراه 

 :یددر سکوت گذشت و آال دوباره درباره خانه پرس مدتی

 ییست؟جا چه جور جااون -

 و امن... . یبزرگ و مخف  یجا یک  -

 به زبان آورد: معطلییاز ذهن ساشا گذشت که ب  یآن فکر  یک 

جا برات نه، واقعا  اون  یا  یهست   اعتمادیبه من ب   پرسی؟یرو م  ینا  یچ   یبرا  -
 جالب هست؟
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که نگاهش عوض شد   یدجاخورد و رنگ عوض کرد، ساشا او را از پنجره د  آال
 و گفت:

 !یچکدومه -

 گفت:  یهبا کنا ساشا

 کنم؟یکار م  یجا چ من اون یبدون  یخوایهممم... م -

نه تنها آال را ناراحت نکرد، بلکه سر حرف را هم  اشیهتصورش کنا برخالف
 او باز کرد: یبرا

همه  ینچطور شده که ا بینمتیبرام جالبه که بدونم بعد از چند سال که م -
 ی؟عوض شد

 شو. خیالشیب  -

 بار گوش سپرد.را روشن کرد و به اخ یوراد ساشا

شد؛ ساشا  یدار از خواب ب یوراد یقیبلند موس یساعت بعد آال با صدا چند
 را کم کرد. یوراد یصدا

 انداخت. ینگاه  یروناز پنجره به ب آال

 بود. یابر  یمهو هوا ن یدهتا اواسط آسمان رس آفتاب

 یم؟چقدر مونده تا برس -

 جواب داد: ساشا

 اطرافه. ینهم یست،ن یادز -



 

 
234 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 :یدشد، آال پرس یدار اختمان پدس وقتی

 یکه بفهمن من ک   یبا من دارن؟ مخصوصا  وقت  یاونا چه رفتار کنییفکر م -
 .کنهیخبرش رو همه جا پر م یوراد یهستم... احتماال  به زود

 فکر کرد و جواب داد: یکم  ساشا

که من با تو هستم... و در ضمن! نگران   یبه تو ندارن... حداقل تا وقت   یکار  -
که با   گمیالزم شد به اونا م  یلیاونا تو رو بشناسن... اگه خ  یستنباش قرار ن
 .یمن هست 

 بود نگه داشت. یدهساختمان رس یبه ورود یگر را گفت و چون د ینا ساشا

 ی؟بازرس یستا -

 .کننینم ینگران نشو ما رو بازرس -

شد و به طرف دو سرباز نگهبان رفت   یادهپ  ینجمله از ماش ینبا گفتن ا  ساشا
متوجه   توانستینم  یادها خوش و بش کرد؛ آال به خاطر فاصله زبا آن  یو کم

 ها شود.آن یگفتگو  یمحتوا

 از نگهبانان گفت: یکی دیما

 دانیمیم  گذاریم؛یو ما به تو احترام م  یهست   یفرد مهم  جایندرسته که تو ا  -
 از ما باالتر است... . لییمقام تو خ

 حرفش را قطع کرد: ساشا

 یست؟منظورت چ -
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 جواب داد: یماد یبه جا یگر د سرباز 

 یرا بازرس  ینشرد بشود ماش  جاینکه خواست از ا  یهر کس  یمما دستور دار  -
 هم... . یبدن  یبازرس یکبود  یبهو اگر غر  یمکن

 ها به ساشا برخورد و گفت:حرف آن این

 ها... .بچه خیالیب  -

 حرفش را قطع کرد: ییآشنا یکه صدا  یدبگو یزیخواست چ دیما

 داخل. یایدب یدبگذار ید؟اساشا آمده؟ خب چرا راهش را سد کرده -

 صدا گفتند: یک و  دادندیسالم نظام سربازان

 که... .  یمما دستور دار یول -

 یلقبش بود[ حرفشان را قطع کرد و با نگاه مرموزش سراپا ین]ا یدسف ریش
 ساشا را برانداز کرد:

 برو داخل پسر جان... . -

برگشت و پشت فرمان نشست تا به  ینتشکر کرد و به طرف ماش ساشا
 برود. ینگپارک

بود حدودا چهل   یمرد  یدسف  یشبود، ر  یدسف  یشهنوز ذهنش مشغول ر  اما
 هم داشت. یخوب  یکلو ه یش پوشخو یتو پنج ساله و در نها

نفر دوم  یس،داشت و حرف زدنش هم مرموز بود، او بعد از رئ ینافذ نگاه
 .گرفتیهم م یماتیتصم یبه طور انفراد یگروه بود که هر از گاه 
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که از آن به انسان   یقابل اعتماد همه بود اما به خاطر ظاهر و حس  یدسف  ریش
 .آمدیاز او خوشش نم یادساشا ز شدیالقا م

 که... .  ینهبرات دردسر بشم، منظورم ا خوامیمن نم -

 بس کن! -

 ادامه داد: یتبا عصبان ساشا

بذار برات تکرار   ی،کن  منتیو کارام رو ب   یبزن   یشبهم ن  خواستییاز اولش م  -
 !یستن یپس منت  گیرمیپول م ینکار از شوب  ینکنم که من در قبال ا

 یادهشد و اشاره داد آال هم پ یادهپ یننگه داشت و از ماش ینگ در پارک ساشا
 شود.

 خارج شد. یناز ماش یدر را باز کرد و به کند آال

 بود. یساکت و بزرگ  یز،تم یطبه اطراف انداخت؛ مح نگاهی

 ها بود.اکثر اداره شبیه

 را بست. ینخود را به آال رساند و در ماش ساشا

 .کردیآال بدجور درد م یپاها کف

و کمکش کند اما  یرددستش را بگ یحرف  یچه یب  خواستیم کهینبا ا ساشا
 :یداز او پرس یلجباز یا یبه خاطر تالف 

 خوای؟یکمک م  -

 گرفت و کم کم سر پا شد:  یناز ماش آال
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 پام خواب رفته. یکم یست،ن یزیچ -

 طرف ساختمان برگشت و نگاهش کرد: به

 ...؟کننیم یچه فکر  یننبب یتعوض یناگه اونا منو با ا کنییفکر نم -

 ادامه نداد چون منظورش را رسانده بود. آال

 دو به طرف در ساختمان رفتند و وارد آن شدند. هر 

کامال تابلو بود که   گرفتیکمک م  یوار و از د افتادیمدام از ساشا عقب م آال
ها کرد؛ ساشا به آن یبیکه از کنارشان گذشت نگاه عج  یحال نداشت رهگذر

 آال، آال گفت: یشبرگشت پ

 یامب ینجاکه باهاش تونستم خودم رو قانع کنم که با تو به ا یلیتنها دل -
 هست که هنوز بهت دارم. یاعتماد

 ادامه داد: یبا مکث طوالن  ساشا

 ! فهممی... مدونمیم -

 :یستادا آال

 سر پا بمانم. یناز ا یشتر ب تونمیمن نم -

 :یدهم در جواب پرس ساشا

 گی؟یرو م یناا یچرا دار یه؟آال منظورت چ -

بهشون نگاه کنم، گذشته از آن   ترسمیم  یو حت   یکنه... پاهام درد مدونمینم  -
 و لرز دارم. یاحساس کوفتک 
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 خب. یار بس -

 دستش را دور کمر آال انداخت و به راهشان ادامه دادند: ساشا

 ران نباش، من مراقبتم.نگ -

نشسته بود و  یز کرد که پشت م  یدارا در دفتر کارش پ یودور باالخره ف ساشا
نشاند و خودش  هایاز صندل یکی یآال را رو زد؛یو چرت م کشیدیم یگار س

 یمهسراس یودور برداشت؛ ف یودور انگشتان ف یرا از ال یگار رفت و س یز مقابل م
 ساشا گفت: یدنو با د یداز خواب پر 

 !یدماوه خدا نکشتت ساشا ترس -

 گفت و چشمش به آال افتاد.  یرا با اخم ساختگ  این

مقابلش را جمع و جور  یهاو برگه یدکش  یز م یاو بدن الغرش را رو یدند با
 کرد.

 :یدبا اشاره سر به آال پرس یودور نشست ف یز نشست لبه م ساشا

 ی؟که با خودت آورد  یهاون ک -

 گفت:  یودور فکر کرد. ف یکم  ساشا

 ... .ینجاکه ا  دونییم -

 حرفش را قطع کرد و آرام گفت: ساشا

 یفقط چون زخم مونه،ینم جاینا یادشده اما ز یمنه... مبارز بوده و زخم با
 نگو! یزیدربارش چ یبود آوردمش... به کس
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 شد و گفت: یجگ  فیودور 

 داره! ییآشنا یافه! اون دختر هم... قیارمتو سر در نم یمن از کارا -

 به آال گفت: رو

 .ینمبب ینجاا یاب -

نه که ساشا با دست اشاره   یاکه بلند شود    دانستینگاه کرد و نم  ینیبا بدب  آال
 خود بماند. یداد در جا

 و گفت: یدبه سرش کش یدست  فیودور 

 .یورینشد هم به  یدم،خبر م یاخب به کات یار بس -

 زد: یترضا یاز رو یلبخند ساشا

 .کنییلطف م -

رو از دفترش خارج شدند و به سمت  یننداشتند، از ا یودور با ف یگرید کار 
 راه افتادند. یگریمکان د

از  یفتدن کهینا یرفت و برا یجبر نداشته بود که سرش گ یشتر چند قدم ب آال
 گرفت.  یوار د

 او رفت و گفت: یشبا حرص پ یدرا د ینکه ا  ساشا

 !گیرمیرو گاز نم یسآال مطمئن باش من ک -

 به ساشا انداخت و ساشا گفت: ینگاه  آال
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 .یر بازوم رو بگ -

مقابلشان ظاهر  یانرفته بودند که کات یادیهنوز راه ز یکار را کرد ول  ینهم آال
 خوشحال شد و گفت: یدنششد؛ ساشا با د

 دکتر! بینمتونیخوشحالم که م -

به آال اشاره کرد و  یجد یلحنکه با   یداو را نشن یهاانگار اصال حرف کاتیا
 گفت:

 یه؟اون ک -

 جواب داد: ساشا

 با منه. -

 :یدآال ثابت کرد و پرس ینگاهش را رو دکتر 

 شده؟ یزخم -

 کرد و گفت:  ییدبا سر تا ساشا

 یزخم  یابانیخ  یریدرگ  یک  یاناز مبارزاست که تو جر   یکیبگم...    خواستمیم  -
 شده.

 خب؟ -

 را گفت و منتظر جواب شد. ساشا گفت: ینا کاتیا

 .یکه کمکش کن  ینجاآوردمش ا -
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 :یدپرس کاتیا

 کنم؟یکار رو م  ینمن ا کنییچرا فکر م -

 اخم کرد: ساشا

 یه؟حرف چ ینمنظورت از ا -

 :کردیو کتاب نم حسابیرا ب  یکار  یچگاهزن ه ینا ید،خند کاتیا

 یاد؟من م یر گ  یواضحه، چ  -

 خوای؟یچقدر م -

 :یدخند تیاکا

 .یزیچ یکحاال شد  -

 که از آن آمده بود برگشت و خطاب به آال گفت:  یبه طرف راه  و

 دختر! یادنبالم ب -

کند اما آال دستش را   یتخودش راه افتاد؛ ساشا خواست آال را به جلو هدا و
 رها نکرد.

 یه؟مشکل چ یهو -

 من به اونا اعتماد ندارم! -

 یام؟منم باهات ب خواییخب که چه؟ م -

 آره. -
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" یمبرو یستن یبا گفتن "مشکل یتدر نها یپا و آن پا شد ول ینا یکم  ساشا
 وارد مطب کوچکش شدند. یاهمراه کات

 یهاتخت دراز بکشد و بعد هم ساشا را به گوش  یبه آال اشاره داد که رو  کاتیا
 :یدو پرس یدکش

 کنی؟یکار م  یچ  یساشا معلوم هست تو دار -

 ادامه داد: یانگفت، کات یزیچ ساشا

 ی؟منو احمق فرض کرد -

پرت کرد و با   اشینهس  یبدهد که دکتر روزنامه را تو  یحیخواست توض  ساشا
 گفت:  ینسبتا بلند یصدا

 ! دختر اون فرمانده خائن!ین! خودت ببیاب -

 .یندازدساکت باشد و جنجال راه ن یاخواهش کرد که کات یکل  ساشا

 .کردیو طلبکارانه ساشا را نگاه م یستادا ینههم دست به س کاتیا

پدرش   یتو کارا  وقتیچنداره و ه  یریتقص  یچاون ه  یخب آره خودشه... ول  -
 نداشته... بهش نگاه کن، مگه چند سال داره؟ یدخالت 

 :یادر به آال نگاه کرد و دوباره به کات یال از 

با خانواده دراگونوف  یشه... اون همیوانوفست از طرف اتوطئه یه ینا -
 مشکل داشته و دارد.

 ساشا ادامه داد: گرفت،یم یمبه فکر فرو رفته بود و داشت تصم کاتیا
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 یاریگلوله رو درب  خوامی... فقط ازت میمونیمنم  ینجاا  یادکمکمون کن... ما ز  -
 نم.جبران ک دمی... قول میو زخم رو پانسمان کن

از من  یر غ یادینفهمه، چون احتماال  تا االن افراد ز یکس  دمیبهت قول نم -
 .یباشه که بهم بدهکار یادت... یارمگلوله رو برات درم  یول یدناون رو د

 :یدخند یاز خوشحال ساشا

 !کنمیجبران م -

آال برگشتند و دکتر بعد از گرفتن نبض و فشار آال به طرف کمد  یشدو پ هر 
 عمل را آماده کند. یلرفت تا وسا یواریشد

 .یماالن شروع کن ینبهتره هم -

با در کنار آال بودن به او  کردیم یو ساشا هم سع کردیبه ساشا نگاه م آال
 آرامش بدهد.

آال  یزخم یتخت در کنار پهلو یبرگشت و آن را رو یبا پارچه سبز رنگ  کاتیا
 آن گذاشت. یرا رو یازشمورد ن یلپهن کرد و وسا

 ی؟ندار یتحساس هوشییب  یبه دارو -

 نه. دونم،ینم -

ساشا هنوز در اتاق بود  کهینو هنگام بازگشت از ا آوردیرفت تا دارو ب  کاتیا
 جاخورد:

 !ی؟نکنه بهم اعتماد ندار ی؟شده که اتاق رو ترک نکرد یچ  -
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 تند سر تکان داد: ساشا

 .ترسهیکه آال م  ینهمعلومه که اعتماد دارم، مشکل ا یگی؟م یچ  یاکات  -

 :یدبا تمسخر به آال نگاه کرد و خند کاتیا

 یارم؟در ب هوشییگلوله رو بدون ب   ترسیینکند م -

کله   توانستیکاش م  کردیبود که آرزو م یآال آنقدر عصبان  ید،هاها خند و
 زن را از سرش جدا کند. ینا

 .یگهد یزاتتجه یو هم کل یمدار هوشییب  یهم دارو جاینما ا یر نخ -

 گفت و جلو آمد:  یترا با جد ینا کاتیا

 .یرونساشا برو ب -

فعال مجبور بود که مطابق   یمردد بود ول  کردیبه صورت آال نگاه م  یوقت   ساشا
 برود. یرونعمل کند و از اتاق ب یاخواسته کات

 ساشا. -

 :آمدیاز دستش بر نم یبرگشت و نگاهش کرد، اما خب کار یالحظه ساشا

 .بینمتیبعدا م -

که به دنبال او آمده بود مواجه   یودور را گفت و از اتاق خارج شد و با ف این
 شد.

 گفت:  یازد و به اشاره به مطب کات یلبخند فیودور 
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 شد؟ دختره اونجاست؟ یخب، چ  -

 را گرفت: یشوارد مطب شود که ساشا جلو خواستیم فیودور 

 .یارهگفت گلوله رو درم  یاکات  -

 سر تکان داد و گفت: ییدبه تا فیودور 

 .یحصح -

 یودور راهرو نشست و ف  یتو  یمکتن  یقدم زنان از در مطب دور شد و رو  ساشا
 هم کنارش نشست:

 ی؟کار کن  یچ  یخوایساشا م -

 .یدونمخودم نم -

موقع  یبه دهان گذاشت ول یدرآورد و نخ  بشیاز ج یگاریپاکت س ساشا
 روشن کردن آن فندکش روشن نشد.

 باهات؟ یفندک دار -

 ساشا را آتش زد: یگار درآورد و س یبفندک از ج فیودور 

 یم؟کن  یحتفر   یو کم  یمبخور  یزیچ  یک  یمبر   یحاضر   رسی،یبه نظر خسته م  -

ز جا بلند شد انداخت و سپس ا یودور به ف یبه در مطب و نگاه  ینگاه  ساشا
 رفتند. ینوو همراه هم به کاز

 رو آوردم. یچه کس ینینسالم برادران بب -
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برگشتند و به  یابودند لحظه ینشسته و در حال باز یز که پشت م  مردانی
 یگرید یز پشت م یها خوشامد گفت ولساشا سالم کردند و ساشا هم به آن

 نشست.

نشست و با حسرت   یز برگشت و پشت م  یوانو دو ل  یدنینوش  یشهبا ش  فیودور 
 :گفتیو م کردیدوستانش نگاه م یز به م

 یحتما کلک  یشرف! بیاپیسه دور پ یشهدفعه رو هم ببرد م یناگه ا یکام -
 .یزنهم

 یرونتکاند و دود را از دهانش ب یگاریس یر ز یرا تو یگارشخاکستر س ساشا
 داد.

 ساشا هل داد. یا جلوها ر از آن یکیرا پر کرد و  هایوانل فیودور 

 ... .ی  ... به سالمت ی  به سالمت  -

 زد. یودور ف یوانرا برداشت و به ل یوانمنتظر بود، ساشا ل و

 ... .یبه سالمت  -

 دختره... . -

 حرفشان را قطع کرد. یدسف یشر صدای

 دختره کجاست؟ -

 گفت:  یودور رو به ف یدسف ریش

 ین؟فعال ما رو تنها بگذار شهیم -
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از جا   یزیبدون گفتن چ  بردیحساب م یدسف  یشخاطر که از ر  ینبه ا  فیودور 
 او نشست. یدر جا یدسف یشبلند شد و رفت و ر

 یز چ یچباره ه ینبهم در ا ی... اوه چطور تونست ینجاا یکه آورد  یاون دختر  -
 ی؟نگ 

 نگران کرد. یساشا را کم ینو هم رسیدیشاد به نظر م یدسف ریش

 انگشتانش گرفت و همراه دود گفت: ینرا ب یگار س او

 .فهممیمنظورتون رو نم -

 کرد:  یزخندیر یدسف ریش

 یداتدختر پ یک با  آنیک و  یستیهمه مدت ن ینا یوقت  دونستمیم یدبا -
ازت ناراحت  یهست، به هرحال من به خاطر پنهان کار یحتما خبر  شهیم
 .یمهست یک باهم شر  قضیهینما در اچون  یستمن

 شد. یرهخ یدسف یشخاموش کرد و به ر یگاریس یر ز یرا تو یگار س ساشا

 تونیمیو هم م  شهیم  مونیبنص  یادیدختر هم پاداش زدادن اون  یلبا تحو  -
 .تا...  یماعتماد مقامات رو جلب کن

 حرفش را قطع کرد: ساشا

 .دمینم یلشمن تحو یول -
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 یداپ یشبگذره پاداش هم افزا یشتریزمان ب یکه اگه بذار  یفکر کن یدشا -
چون...   یستن  یدهاصال به فا  ینا  یباشه ول  ینطور که خب البته ممکنه ا  کنهیم
. 

 .یستنه به خاطر پاداش ن -

 ی؟پس چ  -

باران  یر *نت تیابه جرم خ** بردیم یناز شوب یسکوت کرد؛ اگر نام ساشا
 افتاد. یها مم به دست آنو پس از آن آال ه شدیم

 ی؟نکنه عاشقش هست  -

 درهم رفت. یدسف یشکرد و چهره ر  ییدبا سر تا ساشا

 .یادنم یرشانگ  یچیها هعاشق ای؟یوونهد -

 انداخت و گفت: یینسرش را پا ساشا

 شو... . قضیهینا خیالیلطفا ب  -

 زد: یپوزخند یدسف ریش

فرمانده سابق که  یبات با دختر تحت تعقو بعد سر و کله یستیها نمدت -
 کنم؟  یچه فکر یانتظار دار شه،یم یدامحکوم هست پ یبه نامزد

سرش  یاز پشت اسلحه رو یبلند شود که کس یز خواست از پشت م ساشا
 کرد.  یرشگذاشت و غافلگ

 گفت:  یدسف ریش
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 یادتهم  جاینا ینقوان یدبا جاینا یاریرو م یزیچ یک  یپسرجان وقت  -
 باشه.

 ساشا کردند و او را خلع سالح کردند. هاییبمأمور شروع به گشتن ج دو

 :یدرا برداشت و سر کش یز م یرو یوانل یدسف ریش

 .یاردر ن یباز یوونهما محفوظ هست، فقط د یشنگران نباش سهم تو پ -

 یدسف یش! رنه؟ یا یدبگو یزیاصال چ یاآ  یاو  یدچه بگو دانستینم ساشا
 نبود که بشود نظرش را عوض کرد. یمرد

 تا بعد. ینکن  یشجا زندان یهفعال  -

 را از ساشا برگرداند: یشرا گفت و رو ینا یدسف ریش

 نکن پسر. یدمناام -

 به حرف آمد: یع به حرکت افتادند ساشا را ببرند او سر  ینکه مأمور  همین

 .کردمیپنهان م یدنبا خوامیمن عذر م خبیلیخ خبیلیخ -

دست نگه  یندوباره به طرف ساشا برگشت و اشاره داد مأمور یدسف ریش
 دارند. ساشا ادامه داد:

 یگاهبدم تا بتونه آدرس مخف یلشاول درمانش کنم و بعد تحو خواستمیم -
نگفته  یزیاش چکه پدرش پنهان کرده رو بگه...البته هنوز درباره  ییهااسلحه

کرده   یجاساز ییاسلحه رو جا یادیدراگونوف مقدار زکه   دونمیمن م یول
 بود و آال هم از مکان اون خبر داره.
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 :یدپرس ینیفکر کرد و با بدب یکم  یدسف ریش

 تو کنه؟ یمرو تقد یمحموله ارزشمند ینچن یدبا یلاون وقت به چه دل -

 با اون برقرار کردم، عاشق من شده. یقیعم یرابطه عاطف  مدتینمن...تو ا -

 خنده: یر زد ز یپخ  یدسف یشر

 ها رو باور کنم؟!حرف ینا یاالن انتظار دار -

 رو گفتم. یتمن واقع -

 زد: یادفر  یدسف ریش

 !یدشببر  -

 ها او را بردند.آن یکرد خودش را آزاد کند ول  یسع ساشا

بلندتر از قبل پخش شد و دوستان ساشا هم که از دور شاهد  یک موز صدای
 به کار خود مشغول باشند نداشتند. ینکهجز ا یماجرا بودند چارها ینا

 یبو صل  کردیبعد ساشا گوشه بازداشتگاه کز کرده بود و به آال فکر م  لحظاتی
که  ینمقدس خودت مراقبش باش..." هم یحرا به دست گرفته بود "مس

 زد: یادخودش را به در رساند و فر  یدرا شن ییهاقدم یصدا

 !ینمآال رو بب ید... من باکنمی... خواهش میرونب یارینمنو ب -

 :کردیو نشست و همانطور تکرار م یدپا قطع شد، ساشا به در چسب صدای

من درباره محموله  ینم،آال رو بب یدبا یرون،ب یاریدمن رو ب کنمیخواهش م -
 .اسلحه دروغ گفتم
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 و با اولگ روبرو شد. یستادباز شد و ساشا فورا ا در 

هم با ساشا نداشت  یبود و رابطه خوب  یکلیه یمامور زندان، مرد قو اولگ
آن دو ساشا را به عنوان دست راست  ینب یدسف یشها قبل رچرا که مدت

 بار هم به خاطر ساشا او را سرزنش کرده بود. یک خود انتخاب کرده بود و 

 ساشا باز خواهش کرد: یاز نگاه اولگ معلوم بود ول یز چ همه

 ید... به خاطر دروغ من ممکنه اون رو شکنجه کنن... باینمآال رو بب  یدمن با  -
 بگم که دروغ گفتم! کمکمون کن. یدسف یشبه ر

 وارد بازداشتگاه شد و به مامور پشت سرش گفت در را فعال  ببندد. اولگ

 بهم التماس کن. -

 ی؟چ  -

 اون دختر. یشپ یرونب یبهم التماس کن تا بذارم بر  -

 گفت:  یدهبر  یدهکرد و بر را گم   یشدست و پا یکم  ساشا

 .یرونبذار برم ب کنم،یبهت التماس م -

 زد و گفت: یپوزخند اولگ

 خوب نبود! یندوباره بگو، ا -

 هم فشرد: یرا رو یشهاچشمانش را بست و دندان ساشا

 !یرونبذار برم ب کنمیبهت التماس م -
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 انگشت اشارهاش را در هوا تکان داد و گفت: اولگ

 یناعمرا  ا  یاگه مجبور نبود  ینداره چون تو مجبور  یدهفا  یگهداالن    یگه،نه د  -
 !گفتییرو م

 کرد از در احساسات وارد شود:  یرا گفت و به طرف در رفت ساشا سع ینا او

 ی ... ولیگاهتکه من مقصرم... به خاطر گذشته به خاطر جا  دونمیم ینبب -
 یشر پدرش زندگداره که به خاط  یاون دختر دست توئه، اون چه گناه   یزندگ 

 تو خطر افتاده؟

و سرباز را صدا کرد؛ ساشا با زجه ادامه  یردقرار نگ یر کرد تحت تاث  یسع اولگ 
 داد:

 ی! به خاطر دروغ گمیم یچ  یبفهم یدو با یتو خودت همسر و بچه داشت  -
 یدن،م  یوانا  یلجون تحو  یمهو بعد اون رو ن  کننیاش مکه گفتم اول شکنجه
 .یفتهاتفاق ب ینبذارم ا تونمیتا اعدام شه... نم یمونهفقط اونقدر زنده م

 ینزم یرو یدباز شد و اولگ از سلول خارج شد و ساشا همان جا ناام در 
 نشست.

استراحت کند و  یبه سرباز دستور داد مراقب ساشا باشد تا خودش کم اولگ 
 رفت. ینوبه کاز

 .کردندیمصحبت  یاآنجا بود و با کات یدسف ریش

 :گفتیم یااو هم گوش سپرد، کات اختیار بی
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 یچون درمان و کمک بهش جرمه اصال به گلوله دست نزدم! فقط سطح  -
کردم تا   یقتزر یوتیک ب یو آنت  یرهرو بگ یزیخونر  یپانسمانش کردم تا جلو

 یه؟ات چ... حاال برنامهیرهعفونت رو بگ یجلو

 و گفت: یختر یدنیهر دوشان نوش یبرا یدسف ریش

 یوانا یلها رو لو بده بعد تحواسلحه یتا جا کنیمیاش ماول شکنجه -
 .دیمیم

 را برداشت و با لبخند گفت: یوانل کاتیا

 !کنیمیاعتماد اون رو هم جلب م یطور یناومم... ا -

 جواب داد: یدسف ریش

 یم؟بد یلشکه تحو  مونهیبه نظرت تا اون موقع زنده م یآره، ول -

 فکر گفت: یبا کم کاتیا

ما  یشکه فقط پ  یدر اون حد یول مونهیخب... آره زنده م یاز نظر پزشک  -
 !یرهنم

 با خنده ادامه داد: یاکات  یدند؛هاها خند و

 .میرهیاز گلوله م یاز عفونت ناش یرهنم یزیچون اگه از خونر  -

 بلند شد: یز و از پشت م یدرا با ولع سر کش یوانته ل یدسف ریش

 .ینیمشبب یمالن به هوش اومده بر اگه ا -
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 یخود را به باال یدسف یشهمراه هم به مطب رفتند و ر یاو کات یدسف ریش
 سر آال رساند.

 دختر؟ یچطور یه  -

 حرف بزند. توانستینم یباز بود ول یمهآال ن چشمان

 :یدپرس یارو به کات یدسف ریش

 یزنه؟چرا حرف نم -

 .شهیرو به راه م  یهست... عجله نکن به زود  هوشییماده ب   یر به خاطر تاث  -

صورتش   یآال را نوازش کرد و از جلو  یلبه تخت نشست و موها  یدسف  ریش
 کنار زد.

 اش درهم بود.تمام مدت از ترس چشمانش را بسته و چهره آال

 نترس دختر جان... . -

 :یدپرس یفیضع یبا صدا آال

 ساشا... کجاست؟ -

 پاسخ داد: یدسف یشرد و رنگاه ک یدسف یشبه ر کاتیا

 اومد و مجبور شد بره. یشبراش پ یکار  -

 اون... . یعنیبره؟  -
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بود   یادپانسمان را لمس کرد؛ آال نتوانست ادامه دهد درد آنقدر ز  یدسف  ریش
 چشمانش جمع شده بود. یکه اشک تو

 اشاره داد: یابه کات یدسف ریش

 ...!یارب یندرد داره، براش مورف -

 آرام شود. یکرد تا او کم  یقآال تزر ینگ برگشت و آن را به بازوبا سر  کاتیا

 :یدنگاه کرد و پرس یدسف یشو ر یابه کات یسشنشست و با چشمان خ آال

 یاد؟م یساشا ک  -

 !یستمعلوم ن -

 اون بهم قول داده بود! یست؟معلوم ن یچ  یعنی -

 یتساشا چقدر واقع  یهاحرف  یندکرد آال را محک بزند تا بب  یسع  یدسف  ریش
 داشته و گفت:

 .شناسمشی... اون مثل پسرمه و کامال مدادیم یادها زقول ینساشا از ا -

 :یدنگاه کرد و پرس یابه کات آال

 دنبالم؟ یادب یسراغش و بگ  یرو بفرست  یکی شهینم -

 انداخت: ینسرش را پائ کاتیا

 پرد دست ما.اون تو رو س -

 برگرداند: یدسف یشرا به طرف ر یشرو آال



 

 
256 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 !گییدروغ م یدار -

 .یستدر کار ن ینه دروغ  -

 را گفت و ادامه داد: ینا کاتیا

 یلیبه اسم عشق وجود نداره، تو خ یزیما چ یایدختر جان! در دن ینبب -
ا... ... اون تو رو فروخت به میکن  یبا اون زندگ   تونییم  یکه فکر کرد  یاساده

 خودش... . یندهبه خاطر پول و آ  جاینبه خاطر ا

 .کنهینم یکار  یناون چن گی،یدروغ م یدار -

 اضافه کرد: توجهیب  کاتیا

 ما مهم هستن! یبرا یلیپدرت که خ یهاو البته اسلحه -

 نداشت. یا! پدرم اسلحهیزنیحرف م یاز چ  دونمیاسلحه؟ نم -

 یا گییها رو بهم ماسلحه یجا یا. یرهد یلیکردن خ  ینقش باز یبرا یگهد -
 !دیمیم یلتتحو یوانو به ا کنیمیات مشکنجه

 یااسلحه یچکدوم اسلحه؟ من ه  یزنی،حرف م یاز چ  دونمیمن واقعا  نم -
 ندارم.

 به صورت آال نشست: یدسف یشر سیلی

 .یمفکر نکن ما احمق -

زده بود را برداشت و  ینه او مورفبا آن ب یاکه کات  یدرنگ نکرد و سرنگ  آال
 .یادشفرو کرد که همراه بود با فر  یدسف یشدست ر یتو
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پانسمان محل گلوله را فشار داد تا آال  یشده بود به تالف   یعصبان   یلیکه خ  او
 بزند و از درد در خود مچاله شود. یکوتاه   یادفر 

 گفت:  یدسف یشبه ر کاتیا

 !یرهقراره بگ یسخت  یمتا فکر کنه، باالخره تصم یموقت بهش بد یکم  -

 رو کرد طرف آال: و

هستن که منتظر  یادیمردان ز ینجاو تو هم بهتره فکر فرار به سرت نزنه، ا -
 دختر جوون و تازه مثل تو هستن. یه

 از مطب خارج شد. یدسف یشهمراه ر و

که داشت به رنگ قرمز در   یدیپانسمان سف یهمانطور که دستش را رو آال
 کرد.  یستنگرفته بود شروع به گر   آمدیم

وارد مطب  یگر به همراه دو مرد د یدسف یشدر باز شد و ر یقیاز دقا بعد
 شدند.

 ... .یاریدشب -

 .یدندکش  یدسف  یشاز دستان آال را گرفتند و او را دنبال ر  یکیمرد هر کدام    دو

 داشت. اییدهکار فا  ینا داشت و نه اچرا که نه توان آن ر  کردیتقال نم آال

 یها رو بگ اسلحه یدراگونووا... هر وقت جا یونانشده آال سرگ یر هنوز د -
 .کنیمیآزادت م

 !یزنی؟حرف م یاز چ  دونمینم -
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 یها برات ارزشاسلحه یگهدادنت د یلتحو یافکر کن که بعد مردن  ینبه ا -
 ندارن!

 حمام بود تا اتاق. یهشب یشتر ب یس،که مرطوب و خ  یدندرس یاتاق کوچک  به

 آال؟ یتا حاال شکنجه شد -

بود به چشم او مشت  یستادهکه کنار او ا  یاز دو مرد یکیجواب نداد و  آال
 زد.

 جواب آقا رو بده! -

مشت  خواستیو م یدبه گونه آال کوب یگرینداد مرد مشت د یباز جواب  آال
 بلند گفت: یسوم را هم بزند که آال با صدا

 نه! نه! نه! -

 گفت:  یدسف یشتازه کرد. ر ینفس و

 یمباهات ندار یمشکل یایقدر راحت به حرف ب ینها هم ااگه سر اسلحه -
 .یز عز  یآال

 ... .یدونم یچیها همن از اسلحه -

 که به صورت آال نشست حرفش را قطع کرد.  سیلی

 روشن کرد. یگاریروبرگرداند و س حوصلهیب  یدسف ریش

 .گمیرو م یقتحق یدباور کن -

 .کردیتماشا م یدسف یشمشت و لگد گرفتند و ر یر مرد او را ز دو
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 .یمبد یوانا یلچون قراره اون رو تحو یدبهش نزن یجد یبآس ینکن  یسع -

 یشآن بستند و ر یآورد و آال را رو ینفر صندل یک تمام شد  یگارشس وقتی
 مقابلش به زانو نشست. یدسف

 ها کجا هستن؟اسلحه -

 .یستدر کار ن یااسلحه -

بزند آال  یلیس یابخواهد باز مشت  یگر هر کس د یا یدسف یشر ینکهاز ا قبل
 از هوش رفت.

 داره. یزیقربان اون خونر  -

 !یاریدرو ب یا...! کاتیلعنت  -

 خود آمد و مجددا  محل گلوله را پانسمان کرد. یپزشک  یفبا ک کاتیا

 ... .یریمتا فردا اعتراف رو ازش بگ یدما با یاکات  یادکن به هوش ب  یکار  یه -

 رو از دست داده. یادیاون خون ز یست،دست من ن -

 یست؟ن یراه  یچه یعنی -

 ... .ینمبذار بب -

 ت:کرد و گف  یدر آن خال یبه آال وصل کرد و آمپول یسرم کاتیا

دادنش  یلنکنه تا موقع تحو یزیو اگه دوباره خونر  یادبه هوش م یبه زود -
 .یوارد نکن یبیآس یاتیشح یهاکن به اندام  یسع مونه؛یزنده م
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 کف زد و با غرور گفت:  یدسف ریش

 .یاکات  یهکارت عال  -

 زد و بعد تشکر از اتاق خارج شد. یلبخند کاتیا

 داشتیبلند شد و همانطور که به طرف آال قدم برم یز از پشت م یدسف ریش
 خطاب به افرادش گفت:

 ... .یدبر  تونیدیشما م -

 آال به زانو نشست و دستبند را باز کرد.  یصندل  یروبرو  یدسف  یشرفتند؛ ر  آنها

 شد. ییوارد اتاق بازجو یمهداشت او را بلند کند که اولگ سراس قصد

 ی؟اول در بزن  یستیاولگ بلد ن -

 قربان ساشا فرار کرده! یول خوامیعذر م -

 ی؟چه طور ی؟چ  -

قرار بود مراقبش   یلحظه رفتم استراحت کنم و آندر  یک!  دونمیخودم هم نم  -
 ... .یباشه ول

 .یامباش تا من ب ینجاخب، تو هم یلیخ -

 خب! یار بس -

 یجلو  اییشهنداشت سرم را از دست آال جدا کرد و ش  یادیکه فرصت ز  اولگ 
 یهنوز تنفس درست  یبه هوش آمد ول یعغ او گرفت که با تنفس آن سر دما

 بود. گیجینداشت و کم
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 دستانش گرفت و گفت: یانصورت آال را م اولگ

 یر رو بگ ینا گم؛یم یچ  یبه دقت گوش کن یدنجات تو اومدم با یمن برا -
 ریمیم ینجااز ا خطر یب  ینطوریدستت و وانمود کن من گروگانت هستم... ا

 !یرونب

 ساشا کجاست؟ -

به محوطه   ینکهبعد از ا  گم،یم  یدادم؛ دقت کن چ   یاون رو زودتر از تو فرار  -
 !یارنب ینبرامون ماش گییبه سربازها م یدیمرس

 حالش خوبه؟ -

 یارنب  ینبهشون بگو ماش  گم؟یم  یچ   یبهتره؛ متوجه شد  یلیآره، از تو که خ  -
 یدی؟فهم

 کرد و اولگ اسلحه را به او داد.  ییدتا آال

 ... .تونمینم -

 !یبتون  یدبا تونییچرا نم -

 یرم؟چطور تو رو گروگان بگ یستمدرست سر پا با تونمینم یمن حت  -

 تنها شانس تو و ساشاست. ینا -

 خب. یار بس -

دستش را دور گردن او انداخت و  یک سر اولگ گرفت و  یاسلحه را رو آال
 .یدندرس یاطاو را گروگان گرفته راهرو را رد کردند و به ح ینکهمتظاهر به ا
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اسلحه   هایشانیلیاولگ خ  یدناما بعد د  یدنداو اسلحه کش  یدنبا د  سربازان
 نرساند کنار گذاشتند. یبآال به او آس ینکهخود را به شرط ا

 زد: یادفر  آال

 !یاریدب ینبرام ماش -

از دور به  یدسف یششد و اسلحه از دست آال افتاد. ر یدهشن یک شل صدای
 کرده بود.  یک اسلحه شل

 زدند: یادفر  سربازان

 اولگ فرار کن! -

 اولگ به ناچار فرار کرد. و

تند از روبرو به  ییهابا قدم یدسف یشافتاد و ر ینزم یضعف کرد و رو آال
 .آمدیطرفش م

 ینمامور یهگرفت و بق  یر را ز یدسف یشو ر یدسر رس ینیماش ینح ینهم در 
 شوند فرار کردند. ینماش یر ز کهیناز ترس ا

 شد و خود را به آال رساند. یادهپ یناز ماش ساشا

 آال... . -

 :یدآال دلش لرز ی  زخم یسر و رو یدند با

 ات کردن؟شکنجه -

 ساشا درد خودش را فراموش کرد و او را بغل کرد. یدنبا د آال
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کرد   ینانداخت و آال را سوار ماش ینگاه  یدسف یشبا بهت به جنازه ر ساشا
 و گازش را گرفت و رفت.

 نه. یاشوند  یبجا نبود که دستور بدهد تعقهم آن یآن لحظه مافوق  در 

 گفت:  کردیصحبت م یکه به سخت   آال

 باور نکردم. یول یگفتن من رو فروخت   -

 .کنمیکار رو نم  ینا وقتیچنه هنه -

 نگرانت شدم... .  یلیخ -

 !یشتر من ب -

 .کشیدیداد و با دهان باز نفس م یهسرش را به پنجره تک آال

 ندارد. یحال خوب  رسیدینظر ساشا م به

 .میرمیدارم م کنمیساشا حس م -

 چرت نگو. -

 .میرمیمن م -

 .کنیینگرانم م یآال دهنت رو ببند دار -

 صحنه ترمز گرفت. ینا یدنبازش را بست و ساشا با د یمهچشمان ن آال

 آال آال آال؟ -

 شده بود. یهوشب آال
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 به صورتش زد و تکانش داد. یلیچند س ساشا

 ... .تونیینم ی،بخواب  یدنبا -

 رد.باز ک یبه هوش آمد و چشمانش را کم یبه سخت  آال

 و نگران شده بود. یدهسخت ترس ساشا

همه مدت به  ینبار بعد از ا یناول یدستانش گرفت و برا یانآال را م صورت
 شد. یرهچشمانش خ

 بلکه دستوره! یستخواهش ن یه ین! ایبمون  یدار ب یدآال، با ینبب -

 و فقط لبخند زد. یدبگو یزیاز آن بود که چ تر یفضع آال

 شد. یبه طرف فرمان برگشت و دوباره مشغول رانندگ  ساشا

 ... .یبخواب  یدبمون، نبا یدار ب -

 آپارتمان نگه داشت. یک ساعت بعد ساشا مقابل  یمن حدود

هم   یپزشک   یلمقدار وسا  یهپزشک هست و    یوریاون آپارتمان منه؛ دوستم    -
 .شییم  که تو درمان  یتا وقت   یمجا باشاون  یمدت   تونیمیخونه هست؛ م  یتو

بود اما  یو کوچک  یز تم یرا بلند کرد و به آپارتمان خودش برد که جا آال
 متاسفانه دوستش خانه نبود.

 .یدکش  یشتخت خواباند و ملحفه رو یرا رو آال

 دوستش برگشت. یپزشک  یفبعد با ک یو لحظات  رفت
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 را باز کرد: یدرآورد و پانسمان خون  ینآال را از آست دست

از جات  یم؛ندار یگهانتخاب د ینه ول یادرسته  کنمیکه م  یکار  دونمینم -
 .یامکنم و ب  یرو ضدعفون  یلتکون نخور تا من برم وسا

 رفتن ساشا آال به مرور به خواب رفت. بعد

شد و مرد  یدار که اطرافش حس کرد ب  اییبهعطر غر  یساعت بعد با بو چند
 .کردیکه به او نگاه م  یدرا د اییبهغر 

 یافهق یکرد از جا بلند شود که ساشا وارد اتاق شد و وقت   یشد و سع هول
 برود. یرونبا اشاره به مرد فهماند از اتاق ب یدآال را د یدهترس

 نشست و خودش را مچاله کرد. یکه رفت آال در جا  مرد

که   یطدر آن مح یناز ا یشب خواستیحالش اصال خوب نبود اما نم ینکها با
 نداشت بماند. یاحساس خوب 

کرد آال را دوباره در جا بخواباند   یرا حس کرده بود جلو آمد و سع  ینکه ا  ساشا
 که آال ممانعت کرد:

 ... .یدردسر افتاد یبه خاطر من تو -

 جواب داد: یبعد از مکث طوالن  ساشا

 حرف رو نزن. ینا -

 یککه نزد  یدا شنساشا ر  یشد، صدا یرهو به سقف خ یددر جا دراز کش آال
 .شدیم
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 حالت چطوره؟ -

و حاال هم به نظر  شدیبود که به مرور بدتر م ینا یتنداد؛ واقع یجواب  آال
 .کشیدیم یتب کرده و نفس به سخت  رسیدیم

 که خوب است؟ ساشا احمق نبود که باور کند.  گفتیبه دروغ م یدبا چرا

 ... .شییخوب م -

 صحبت با دوستش از اتاق خارج شد. یرا گفت و برا ینا ساشا

 جر و بحث خانه را پر کرد. یبعد صدا اندکی

به  یآوردن دختر فرمانده متوف  یو برا زدیکه دوست ساشا بود داد م  مرد
با وجود امکان هر  خواستیو از او م گرفتیآپارتمان به ساشا خرده م

به فکر گروه باشد و ساشا هم به او  کند و فقط  یرونآال را از خانه ب ی،اواقعه
گروه   یبرا هیچکسنه او و نه    یدفهم یامروز به طور اتفاق   ینکه هم  گفتیم

 ندارند. یارزش

خود او  یلشها که دلجر و بحث آن یتا صدا یدسرش کش یملحفه را رو آال
به طرف   یبود را نشنود که صداها قطع شد و ساشا وارد اتاق شد و با شرمندگ 

 .یستادت و کنار تخت اآال رف

 رو گرفتم. یممتصم -

و همانطور که گونه داغ از تب او را نوازش  یدسر آال کش یرا از رو ملحفه
 گفت:  دادیم

 .کنهیبه ما نم یخودم دست به کار بشم؛ اون کمک  یدبا -
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 .یابدآرامش  یتا کم یدکش  یقینشست لبه تخت و نفس عم ساشا

 شده بود. یشدت عصب به

و اون اصال  یمگرفت  یکیخونه رو شر  یناالن دوستم خونه رو ترک کرد، ما ا -
 یارو ترک کنم،  ینجاا یا یندهبهم مهلت داده تا سه روز آ  یست؛دنبال دردسر ن
 تو رو رها کنم.

 .رمیمن خودم م -

 یتخت گذاشت تا بلند شود که ساشا دستش را رو یکف دستش را رو  آال
 شد. یرهو به چشمان او خ دست او گذاشت

 زانو مقابل او نشسته بود. به

 .کنمیرو ترک م ینجابهش گفتم ا -

 انداخت. ینسرش را پائ آال

 خم شد و خود را سد نگاه آال کرد: ساشا

تو رو  یزیاگه خونر  ی،کن  یپهلوت زندگ  یبا اون گلوله تو تونییتو تا ابد نم -
عفونت   یبا دارو جلو  یشههم  یبرا  تونمیو من نم  کشهینکشه عفونت گلوله م

 .یرمرو بگ

 گفت:  یسکوت کرد و بعد از مکث کوتاه  ساشا

 .یارمگلوله رو در ب  تونمیمن م -
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ساشا که مصمم بود، نگاهش   ی"نه" گفت ول  یتسرش را بلند کرد و با قاطع  آال
 گفت:  یرلبدوخت و ز یارا به نقطه

 زدن هم که بلدم... . یهو بخ یارنگلوله رو در م  یکه چه طور  یدممن قبال د -

 حرفش را قطع کرد: آال

 ... .خوامینه نم -

 را گرفت و او را ثابت نگه داشت: یشهابلند شود اما ساشا شانه خواست

 ی؟چرا؟ بهم اعتماد ندار -

 ... . ترسمیکه اعتماد دارم، فقط م  دونییم -

 .یدملحفه کش یشتخت و رو یاو را خواباند رو ساشا

 .کنمیکار م  یکه چ   دونمیمن م یبترس یستالزم ن -

 :یدآال ترک بغض

 .بخشییمطمئنم خودت رو نم ی؟اگه زنده نمونم چ  -

 اما مصمم بود: ساشا

 .یارمرو ب یاز مورد ن یو داروها یلتا وسا رمیم -

 یافته د تا خانه را ترک کند، دربلند ش یرفت؛ به محض رفتن او، آال از جا و
 کند.  یهقض ینا یر ساشا را درگ خواستیزود خواهد مرد و نم یا یر بود که د

 .یامآال منتظرم باش االن م -
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هم  یصدا یهشب ییو صدا کشیدیم یادفر  ینساشا بود که از طبقه پائ صدای
 .آمدیها هم مخوردن ظرف

بلند شدن   یاد و از شدت ضعف ناافت  ینزم  یهنوز از اتاق خارج نشده رو  آال،
 نداشت.

 .یدساشا برگشت و او را د باالخره

تخت  یپهن کرد و آال را بلند کرد و دوباره رو یدیتخت ملحفه جد روی
 گذاشت.

 شانسمون بگذرم. یناز آخر  تونمیمن رو ببخش اما نم -

 خودش را جمع کرد، سردش بود. یقدر آال

 ولم کن ساشا، حداقل بزار از لحظات آخرم لذت ببرم. -

 خفه شو... . -

را که آورده بود  یلیچشم خود را پاک کرد و وسا یاشک جمع شده تو ساشا
 .یدتخت چ یبه دقت رو

 ... .ترسمیکار رو نکن ساشا، من م  ینا -

 گفتم خفه شو... .  -

 ساشا پر آب بود. چشمان

 شود. یموجه حاضر نبود تسل یچبه ه او

 را باز کرد. پانسمان
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حماقت من باعث  یخودت بدان  یر رو تقص ینا یداگه من زنده نموندم نبا -
 شد.

 :یدکش  یادبه ناگاه از شدت خشم فر  ساشا

 خفه شو! -

 و هم تعجب کرد. یدترس آال

 یهاچشم  یبازش به صورت ساشا زل زد و تازه متوجه سرخ   یمهچشمان ن  با
 .او شد

 کرد.  یبود عذرخواه  یدهکه سر آال کش  یادیاز فر یمانپش ساشا

 که پدرم با تو کرد.  یبه خاطر کار بخشی؟یمنو م -

 که آرامتر شده بود لبخند زد:  ساشا

 ... .بخشمیباشه م -

 کم از لبان ساشا محو شدند.کم  لبخند

او را  کردیساشا بود که جرئت نم ینبودن بود اما حاال ا یهوشآماده ب آال
 کند.  یهوشب

 آال... . -

 .کردیبه ساشا نگاه م آال

 آال خم شد. یلبه تخت نشست و رو ساشا
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 درست مقابل صورت او بود. صورتش

 چرا؟ دونیینبودم، م یر از دست تو دلگ یچوقتمن ه -

 کرد.  اطالعییسر تکان داد و اظهار ب  آال

 .یدمنصرف شد و لب گز  یدحرفش را بگو ینکهاز ا ساشا

 آن سخت بود. یانب انگار 

جلوه  گناهیتا او را ب  یگرددم یلیزد و فکر کرد ساشا دنبال دل یلبخند الک  آال
 .کندینم یدادهد اما پ

 اما ساشا در حرف او نشست: یدبگو یزیدهان باز کرد تا چ آال

 نگو. یچیه -

 .یدبگو یزینتوانست چ آال

 .شدیاز آن خارج نم  یاصوات   کردیو هر چه تالش م  باز مانده بود  یمهن  دهانش

*** 

 ششم فصل

 سیرک

 

و حال آال رو به  گذشتیروز از سکونت در آپارتمان ساشا و دوستش م سه
 بود. یبهبود
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را جمع  یلشو ساشا وسا آمدیقرار، امروز دوست ساشا به آپارتمان م طبق
 .رفتیم یدنکرده با یاکرده 

سخت بود   یشترک آن برا  ینهم  یآپارتمان را دوست داشت و برا  ینا  ساشا
 شده بود اخم کرده بود. یدار و از صبح که ب

 گفت:  یدد ینطور که او را ا  آال

 ... .یبر  ینجااز ا یستن یازین یگر د -

 یه؟منظورت چ -

 .رمیم ینجامن از ا -

 خفه شو آال حوصله چک و چانه زدن با تو رو ندارم. -

 .یمگویم یجد -

 ری؟یعه؟ خب بگو کجا م -

 ماند. پاسخینداشت و پرسش ساشا ب  یجواب  آال

 رفتیسو و آن سو م ینمدام به ا یضرور یلوسا یآورجمع  یکه برا  ساشا
 گفت:

 ... .یماز هم جدا بش یمما حاال حاالها بتون کنمیمن فکر نم -

 !یادبه خاطر من برات مشکل به وجود م -

 و به جان آن افتاد تا قفلش را باز کند. یدکوب  نیزم یچمدان را رو ساشا
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 به آال نگاه کند گفت: کهینا بدون

 االن. ینباشه برو، هم -

 از جا بلند شد و به سمت در رفت که ساشا دوباره گفت: آال

 .یامبمان تا من ب ینماش یلباس گرم بپوش و تو -

 یدنو پوش یبه ساشا نگاه کرد و بعد از برداشتن پالتو پشم یالحظه آال
 از آپارتمان خارج شد. یشهاچکمه

 داشت. یبیسردتر از قبل شده بود و سوز عج هوا

 نشست. ینماش یرا تن کرد و همانطور که ساشا گفته بود تو پالتو

 برخورد کرد. یندر کف ماش یزیبه چ پایش

 شد و پاکت را برداشت که احتماال  متعلق به ساشا بود. خم

به درون پاکت نگاه  یدساشا را ند یپنجره به در خانه نگاه کرد و وقت  از 
 انداخت.

 نامه در آن قرار داشت. یک پول و  یادیز مقدار 

 ! آال شروع به خواندن نامه کرد.یناز شوب اینامه

کامل آن را نخوانده بود که در خانه باز شد و مجبور شد آن را همانجا و   هنوز 
 جاساز کند. یندوباره کف ماش

عقب انداخت و  یتند خود را رساند و چمدان را در صندل یهابا قدم ساشا
 را روشن کرد. ینخودش پشت فرمان نشست و ماش



 

 
274 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 رو روشن کن. یوراد -

 داد. هیتک یکار را کرد و به صندل  ینهم آال

 یندهگو  داد،ینقاط کشور م یکه خبر از برف در برخ   یاز اخبار هواشناس بعد
 ها هم متعلق به آال بود.از آن یکیخبرها را عنوان کرد که  یتر دوباره سرت

*نت به کشور بود، یادراگونوف که متهم به خ** یدختر فرمانده سابق، سرگ  -
 .گذردیاز چهار روز است که از فرارش در جنگل م یشب

کردن   یو زخم  یبا پدرش و اقدام به قتل فرمانده فعل  یکه متهم به همدست   او
باورند که هنوز زنده  ینبر ا هایلیبودنش خ یچند مامور است با وجود زخم

 پنهان شده است. ییاز دوستانش در جا یکیاست و با کمک 

 ... .ینا یبرا یوانوفا یوانما ا فرمانده

 را خاموش کرد. یوراد ساشا

 .ترساننیخبرا من رو م یحت  یچند وقت  -

آن از پنجره   یباره نگفت، به جا  یندر ا  یزیچ  یبه ساشا انداخت ول  ینگاه   آال
 نگاه کرد. یرونبه ب

 ینشانکه ب  یزیو از چ  یکردروز به بوسه ساشا فکر م  ینبعد از گذشت چند  هنوز 
 رخ داده بود متعجب بود.

که داشتند  یتیه ساشا احتماال  به خاطر وضعک یکردم ینخودش تلق به
 از آن... . یشتر و نه ب یدهشده و او را بوس یاحساسات 
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 ریم؟یکجا م  یماالن دار -

 کمکمون کنه.  تونهیکه م  یارو یک  یشپ -

 یم؟مگه قرار نبود به شهر "ا" بر  یول -

احت ما رو به شهر برسونه و ر   تونهیسراغش! او م  ریمیم  یمدار  ینهم  یبرا  -
 از مرز رد کنه.

 ی؟بهش اعتماد دار -

اگه تو رو نشناسه  کنه،یپول کار م یهست که برا یآدم یراستش نه، ول -
 .کنهیمقدار پول قبول م یهحتما با 

 و اگه بشناسه؟ -

 باش! ینخوشب -

 زل زد و غرق فکر شد. یرونو دوباره از پنجره به ب یدنپرس یسوال یگر د آال

 آال. -

 ها؟ -

 بهت بدهکارم. یعذرخواه  یهمن  -

 ی؟چ  یبرا -

 ... .یدسف یشر یشمن تو رو بردم پ -

 سر تکان داد: آال
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 .یستفراموشش کن، مهم ن -

چون بهشون گفتم تو خبر از محموله  ی،من باعث شدم تو شکنجه بش یول -
 بدن. یوانا یلتو رو تحو خواستمی... نمیپنهان اسلحه دار

 با مکث جواب داد: آال

 .گرفتمیم یمیتصم ینمنم بودم چن ی،کار درست رو کرد  یدشا -

 گذرا به آال انداخت.  یزد و نگاه  یلبخند ساشا

 رعت را کم کرد.ها سآن یدنبود و ساشا با د یستادها یسجلوتر پل کمی

 کالهت رو بکش جلوتر.  -

 .بیننیام رو مندارد، اونا به هر حال چهره اییدهفا -

 رو که گفتم بکن. یبرگشت، کار شهیاالن نم -

 کار را کرد.  ینهم آال

 را نگه داشت. ینبه سر ساشا زد و ماش یکه جلوتر رفتند فکر   کمی

 !یکننشک م یشتر که ب  یطور ینا کنییم یکار چ -

 گلوله کرد.  یع شال گردن خودش و آال را گرفت و سر  ساشا

 دکمه پالتوت رو باز کن! عجله کن! -

 یلشم یرغمانداخت و عل آمدندیبه دو مامور که آرام جلو م ینگاه  آال
 را باز کرد. یشهادکمه
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 ینها بود که ماموران به ماشها را جاساز کرد و در حال بستن دکمهشال  ساشا
 .یدندرس

 کنی؟یم یکار چ یدار یستبا یه  -

 به طرف پنجره آمد و گفت: یناز مامور یکی

 !یرازش فاصله بگ -

 بلند شود و به پشت فرمان برگشت. یادشآال را فشار داد تا فر  یبازو ساشا

 خود مچاله شد. یاز درد تو آال

با دست  یدبگو یزیبه آن دو انداخت و تا ساشا خواست چ ینگاه  مامور 
 بروند. توانندیماشاره داد 

 مچکرم قربان. -

 دور شدند. یستبه حرکت افتاد و از ا ماشین

 پالتو در آورد و طرف ساشا پرت کرد. یر ها را از زفورا شال آال

 لعنت بهت! -

 .یندرا نب یشهاصورتش را با دستانش پوشاند تا ساشا اشک  و

 کرد او را نوازش کند که آال دستش را پس زد.  یسع ساشا

 نگه داشت. یابانگوشه خ  ساشا

 متاسفم آال... . -
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 .یددست او کش یر اش را از زشانه آال گذاشت که آال شانه یرا رو دستش

 .یحد ناراحت بش ینتا ا کردمیفکر نم خورمیقسم م -

 صورتش برداشت. یدستانش را از جلو آال

 تکرارش نکن، حالم به هم خورد. یگهفقط د -

 را حرکت داد. ینکرد و دوباره ماش  ییدتا ساشا

بودند ساشا  یدهکه به شهر هم مرز با شهر بسته رس  یساعت بعد هنگام دو
 نگه داشت. یاکنار عمارت بزرگ اما رنگ و رو رفته

 جاست؟ینا -

 شو. یادهآره پ -

 وش را آماده کرد و به دست گرفت.اسلحه ساشا

 یهاست کسبود مدت  یداپ  یطبه اطراف انداخت و در نظرش از مح  ینگاه   الآ 
 .کندینم یزندگ  یکیدر آن نزد

 جاست؟ینا یارواون  یمطمئن -

 خالف تازه باشه. یک عمارت در حال  ینا یتو یدآره، و االن با -

 .یستاددر زد و عقب ا ساشا

 هم پشت سرش بود. آال

 ها نشانه گرفت.اش را به طرف آنسلحها یدر پنجره باز شد و فرد یجا به
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 را حفظ کرد. اشیساشا خونسرد ینگران شد ول آال

 .ینمرو بب خاییلیم خوامیم -

 مرده. خاییلیم -

 ست.که زنده  دونمیدروغ نگو م -

 ی؟مرده، حاال چه کارش داشت  شناختییکه م  خاییلییاون م -

 .یادهمزدش ز یکار سراغ داشتم، دردسرش کم ول  یهبراش  -

 گفتم که مرده.  -

 .کنیمیم یدارو پ یگهد یکی ریمیخب ما م یلیخ -

 برگشت که برود که مرد گفت: ساشا

 یطکن  یدامثل او پ تونییرو نم کسییچه یگهتو هم د ینمرده ول خاییلیم -
 و چقدر دردسر داره. یهمشکلت چ ینمحاال بپر تو تا بب

 باز شد. در 

 شد. یرهو آال وارد عمارت شدند و مرد به استقبالشان آمد و به آال خ ساشا

 یباش هایییناز ا خورهیم یپتبه ت ی،تو باش یاصل یمشتر  یزنمحدس م -
در  خوانیرو پول کردن و م یکه قبل تصرف اموالشون توسط دولت همه چ 

 برن.

 :ادیستا یخاییلمقابل م ساشا
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داشتن و پدرش  یادیامالک ز ینشوالد ی،درست حدس زد یبا  آره تقر  -
... چون هنوز کنهیو مادرش هم دق م  شهیاسلحه بوده که اعدام م  یقاچاقچ 

کنترل امالک   خواستینفر سرش کاله گذاشت و م یه یدهنرس یبه سن قانون 
 رو پول کرد و فرار کرد. یکه همه چ   یرهرو دست بگ

 بدم. یشکه فرار  خوای؟یم ین چ و االن از م -

 .یقا  دق -

 به طرف پله ها رفت و ساشا و آال هم به دنبالش رفتند. خاییلمی

رفت که در آن انواع تابوت قرار داشت به آال اشاره داد  یبه اتاق  خاییلمی
 به جلو برداشت. یقدم یدو آال با ترد یایدجلو ب

 یخوای؟رو م یناکدام ا  -

 گفت:  خاییلیبه ساشا نگاه کرد و ساشا خطاب به م آال

 ی؟ما رو دست انداخت  -

 .یدآال را گرفت و دنبال خود کش دست

 .کنهینم یاو کمک  یم،بر  یاب -

 گفت:  خاییلمی

 ردش کنم!  تونمیاگه هم بخوام نم یحت  -

 ابرو باال انداخت: خاییلی. مرسیدیبه نظر م یو ناراض یستادا ساشا
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مبادا زنده  یکنناون طرف چک م یببر یها رو هم بخوامرده یاالن حت  -
 باشن.

 یست؟ن یراه  یچه یعنی -

رو همه جا  هایو شورش کنهینظارت م یدا  ها رو شدفعال نه، ارتش همه راه -
 یدهضد دولت است، نپرس یهست بگن فالن  یکاف   کنه،یو سرکوب م یر دستگ

مرز  یک نزد ییجا یک هم  های... رهبر شورششهیو محاکمه نشده اعدام م
 هست! یفرار

 که کمکمون کنه؟  شناسییرو هم نم یکس  -

 کمکتون کنه.  تونهیفقط انقالب م -

 .هاتیممنون از توض -

 بود. یاز عمارت خارج شدند آال مغموم و ساشا عصب وقتی

 چه کار کنم؟ دونمینم یگر د -

 نشستند. ینرا گفت و در ماش ینا ساشا

 .کردیم یباز یشهاانداخت و با ناخن ینسرش را پائ آال

 یم؟کار کن  یآال به نظرت چ  -

 ... .دونمینم -

 و با ذوق گفت: یدبه ذهن ساشا رس فکری
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که   ینهم  یم؟کن  یشهر کوچک و اون جا با هم زندگ   یک به    یمچطور است بر   -
 یست؟ن یکاف   یمبه هم عالقه دار

 زد. یپوزخند صدادار آال

 را روشن کرد و دوباره به جاده زد. ینماش ساشا

کرد سکوت را به نحو   یسع یرسدآال در فکر است و گرفته به نظر م یدد وقتی
 بشکند. یمطلوب 

گرفتم رو به  ینکه از شوب یحاضر بودم نصف پول شدیباور کن اگه م -
گفت؟ ارتش همه   یکه چ   یدید یبدم تا ما رو به شهر برسونه ول خاییلیم
 ! نه تنها به خاطر ما، به خاطر... .کنهیرو سخت کنترل م هاراه

 نزد. ساشا ادامه داد: یحرف  یبه ساشا نگاه کرد ول آال

که بتونم از اونا کمک   یستمهم از "خونه" ن یعضو یگهو باز هم متاسفانه د -
 هست... . یباشن خودش لطف بزرگ  یفتادهاگه دنبالم ن یرم؛بگ

 .کنهیم یبمونداره تعق یناون ماش کنمیحس م -

نگاه کرد که آرام به  یپشت سر  ینبغل به ماش ینهبرگشت و از آ  ساشا
 :آمدیدنبالشان م

 کمربندت رو ببند.  -

 .یدچسب یپدال گاز فشرد و آال به صندل یرا رو یشپا ساشا

 هم به سرعتش افزود. یپشت سر  ینکه ماش  یدبغل د ینههمان حال از آ  در 
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که در  ینیو از آن به جنگل زد و ماش یجلوتر به جاده خاک  یکم ساشا
 ها را گم کرده باشد.آن رسیدیبود به نظر م یبشانتعق

 اونا که بودن؟ -

 خانه بودن که... . یفکر کنم اعضا -

گشت و   یدار پد یانسان  یکلجنگل ه یانساشا نصفه ماند چرا که در م حرف
با  ینفرمان را چرخواند و ماشبکاهد  یناو که فرصت نداشت از سرعت ماش

 درخت اثابت کرد.

 یدند یچندان  یبآال آس یشد ول یهوشمقابل برخورد کرد و ب یشهبا ش ساشا
 .یدفرمان د یرو یهوشبه خود آمد و ساشا را ب یهو بعد از چند ثان

 ساشا؟ -

 کمر او گذاشت و تکانش داد.  یکرد و دستش را رو  یک خودش را به او نزد  آال

 ساشا؟ ساشا؟ ساشا؟ -

 بود. یامدههنوز به هوش ن ساشا

 و دوباره تکان داد: یدکش  یرونشد و ساشا را هم ب یادهپ یناز ماش آال

 کار کنم؟!  یبدون تو چ  دونمیساشا چشمانت رو باز کن، من نم -

 :یدساشا را شن یخواست بلند شود که صدا آال

 آال... . -

 هستم. ینجاا -
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 !یاورو چمدان رو ب یفک  -

 تازه کرد و نشست. یو ساشا هم نفس یاوردها را برفت تا آن آال

 یبتصادف آس  یاز دستانش تو  یکی  یول  یستدکرد با کمک دستانش با  سعی
 بود. یدهد

 .یستدبازگشت و به ساشا کمک کرد با یفبا چمدان و ک آال

 حالت خوبه؟ -

 کرد.  یز چشمانش را ر به آال نگاه کرد و ساشا

 .دیدیرا مات و متعدد م آال

 حالت خوبه؟ -

 تلو تلوخوران به راه افتاد و آال هم دنبالش رفت. ساشا

 استراحت کن. یکم  یست،تو حالت خوب ن -

 ساشا را گرفت. یدهد یبآس دست

 و آال دستش را رها کرد. یدکش  یکوتاه   یادفر  ساشا

 ساشا به حرف من گوش کن! -

 یک نشست و آال دوباره فرصت کرد به او نزد ینزم یرو حالییبا ب  ساشا
 شود.
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من افتاد از خودت  یبرا ی... برش دار و اگه اتفاق یبمهج یاسلحه تو یهآال  -
 محافظت کن! اگر الزم شد هم من رو ترک کن و برو... .

 رو ندارم! ییکجا برم آخر؟ من جا  -

 شد. یهوشرا گفت و بعد ب ینا او

 .کردیبه او نگاه م یوسانهدر کنار او نشسته بود و ما یقیدقا آال

ساشا را گشت   هاییبج  یع آال را به خود آورد و سر   یکی،در نزد  یکشل  صدای
 کرد تا از خودشان محافظت کنند.  یداو کلت را پ

 خودشونن! -

 نشانه رفت. یکیبه طرف صدا برگشت و سمت تار آال

 اونجاست؟ یک   -

 شدند. یاننما یکینوجوان و دو مرد از تار یک 

بود و اسلحه داشتند و خشن به نظر  یانسالم یگریاز مردها جوان و د یکی
 .رسیدندیم

با هم خانواده باشند جلو آمد و خوب به  رسیدینوجوان که به نظر م پسر 
 ساشا و آال نگاه کرد و رو به مردها گفت:

 هست. یهوشب -

 .یددرشتشان ترس هاییکله یدنآمدند و آال با د جلو مردها

 !کنمیم یکوگرنه شل یایدجلو ن -
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 گفت:  یانسالم مرد

 آرام باش دختر! -

 جوان زل زد به آال و جلوتر آمد. مرد

 بود. خطر ینظرش آال کامال ب  به

 گفت:  لرزیدیکه از فرط ترس و سرما م  ییبا صدا آال

 !ید! تنهامون بذاریمندار یبه کس یما کار -

 .یداسلحه را چسب یدو دست  و

 بار مرد جوان با اشاره به ساشا گفت: این

 .یمبذار کمکت کن -

 !یدندارم فقط بر  یازیمن به کمک شما ن -

 ی؟اون چ  -

 را گفت و به ساشا اشاره کرد: ینجوان ا مرد

 نداره؟ یاز اون هم به کمک ن -

 شد. یددچار ترد آال

 باشند. یدم بدمر  آمدیها نمآن به

 او نشست و گفت:  یروبرو  یانسالگرفت و سکوت کرد. مرد م  ینرا پائ  اسلحه
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 ی... بهم بگو اونا براکردیدیکه از دست گروهک "خونه" فرار م  یدیمشما رو د  -
 !یمچه دنبالتان بودن تا به تو و دوستت کمک کن

 فکر کرد و با اشاره به ساشا گفت: یکم  آال

سخت  یتده بود و عضوشون شده بود... بهش مامورنامزدم... گول خور  -
نتوانست و نخواست انجام بده و فرار کرد حاال هم دنبالش  یدادن ول

 هستن... .

 .یستنگر  یانسالملتمس به مرد م آال

 !کنیمیکمکتون م  -

و به  یددوش کش یساشا را رو یانسالرا برداشت و مرد م یفچمدان و ک آال
 راه افتادند.

کرد و عنوان   یمعرف  یوریخودش را  کردیجوان که در کنار آال حرکت م مرد
در  یبرادر کوچکترش هستند که همگ  یکاپدرش و م یکتور و یگر،کرد دو نفر د

 .کنندیم یو همانجا در چادر زندگ  کنندیکار م  یرکس

 شدند آال شگفت زده شد. یانچادرها از دور نما وقتی

 با خنده گفت: یوری

 نه؟ ینرفت  یرکس وقتیچهتا حاال  -

. وقتیچنه، ه -  قبال 

 .یستچ یقا  دق یرکس دانستینم یواقعا  آال حت  در 
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 یست؟اون برات جالب ن هاییشو نما یرکس یعنیعجب!  -

 بود. یآدم محتاط  یلی... پدرم خدونمینم -

 :یدبا شک پرس یوری

 کاره بود؟  یپدرت مگه چ  -

 با مکث جواب داد: آال

 ام... دادستان بود. -

 یرکس یشدن به چادرها یکبا نزد یبپرسد ول یدوباره خواست سوال یوری
 گفت:  یکتور و

که نامزدت سر پا   یتا وقت  تونییخواب و غذا براتون هست... م یجا ینجاا -
 ... .یدبمون جاینا شهیم

 انداخت و لبخند زد. یبه اطراف نگاه  آال

 وقتیچبود و آال ه یباییز ینیتزئ یو چراغ ها یرنگ رنگ  یچادرها اطراف
 بود. یدهبه مانند آن را ند

 یشنما یبرا ینبزرگ و کوچک در هر گوشه تجمع کرده و در حال تمر  مردم
 خود بودند. یاجرا و انجام کارها یاو 

دو پسربچه در آن در حال از چادرها شدند که  یکیوارد  یکتور و یهمراه  با
 ینیجا بود گذاشت و به اوکراکه آن  یتخت  یساشا را رو یکتور بودند. و یباز
 گفت برود پزشک خبر کند.  یکتور به و
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 .اندینیمتوجه شد که آنها اوکرا آال

 ما... . یعنی یستنه پزشک الزم ن -

 و گفت: یستبه آال که دستپاچه شده بود نگر  یبا خونسرد ویکتور 

 گیره؛ینم یهست و پول یرکس یاز اعضا یکیدکتر  ید،نباش ینهان هز نگر  -
 .گردمیمن بر م یدباش جاینشما هم

 رفتند. یکدیگر ها را صدا زد و با پسربچه ویکتور 

 ها چادر خلوتتر شد.رفتن آن با

 .کردیفکر م یکتور بود و به و یستادهکنار ساشا ا  آال

 مرموز بود. یاحدودا  پنجاه و پنج ساله و سرحال و خونسرد با چهره مردی

 دختر... . یه  -

به دست داشت و جلو  یوانیکه ل  یدرا د یوریبه طرف صدا برگشت و  آال
 .آمدیم

 آمده است. یرفته و ک  یک   یبود که و یدهاصال نفهم آال

 .یاسمت رو به من نگفت  -

 ام... آلنا هستم. -

 .کردیو با نگاهش او را برانداز م یستادا مقابل آال یوری

 داغ هستند. یشهاانداخت و احساس کرد گونه ینسرش را پائ آال
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 .یر رو بگ ینا یاب -

 گرفت و درون آن را نگاه کرد که قهوه بود.  یوریرا از دست  یوانل آال

 ... .یوریمتشکرم،  -

 یکه ساشا رو  یاز کنار آال گذشت و لبه تخت   یوریآال نصفه ماند چرا که    حرف
 .کردیآن قرار داشت نشست و با دقت به او نگاه م

 ی؟نامزد کرد یک   ی،جوون هست  یلیخ -

 امسال. یلاوا -

 لب به قهوه نزده بود. یو تشنگ  یآنقدر نگران بود که با وجود گرسنگ  آال

جلوه  یعیتا طب خود را کرد یرا طرف او برگرداند و آال تمام سع یشرو یوری
 کند.

 .دونمی... مکنمیهست که م یاالبته چه سوال مسخره -

 آال شد. ینهبه س ینهو دوباره س یستادا یوری

آال حبس شده بود تا مبادا  ینهبود که نفس در س یستادهبه او ا یک نزد آنقدر 
 ببرد. اشیبه نگران  یپ یشهانفس یاز رو

 قهوه رو تا گرم هست بخور. -

ناخودآگاه   یکرد و از رو  ییدانداخته بود با گفتن اوهوم تا  ینکه سرش را پائ  آال
تعادلش را از  یرفت و کم یبرجستگ  یرو یشبه عقب برداشت که پا یقدم

 .یختدست داد اما خوشبختانه قهوه نر 
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 رفت و مشغول آن شد. یاز آال فاصله گرفت و به طرف بخار یوری

 کردیم  یندر ذهنش سبک سنگ  کردیهمانطور که با نگاهش او را دنبال م  الآ 
 مشکل دارد. یوریرفتار  یجا یکنه، واقعا  یااست  ینبدب یادیاو ز یاکه آ 

 خودت رو گرم کن! یاب -

 رساند. یبخار یروبرو یوری،و خود را کنار  یداز قهوه را نوش یاجرعه آال

رو نشونت بدم؛ شک  یرکهمه س خوامیم ینرفت  یرکتا حاال س یچون گفت  -
 .یادندارم خوشت م

دوستم به  ی... وقت یشممزاحمتون نم یادام ممنون به خاطر کمکتون اما ما ز -
 .ریمیم ینجااز ا یادهوش ب

 نامزدت هست؟ یدوستت؟ مگه نگفت  -

 دستپاچه شد: آال

هم  یمیصم یهاچرا چرا نامزدم هست، اما... خب... ما مثل دوست -
 .یمهست

 یهتنب یکه زده بود مسخره است و برا یحرف  دانستیخودش هم م آال
 خودش، گوشه ناخن شست خود را با ناخن اشاره خش انداخت.

 شده؟ یر خرد و خم ینتونماش یوقت  ید؟بر  خوایدیم یباشه اما چه طور -

 .یدرا سر کش یوانل یهرو رفت و آال بقبه فکر ف یوری

 گفت:  یوریدر سکوت گذشت سپس  مدتی
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... یختهسرد خواهد بود... اوضاع کشور هم که بهم ر یلیزمستون خ ینا -
 ید؟بر  خوایدیکجا م  کننیها رو هم کنترل مراه

 ... بستگان من اونجا هستن.یمبر  یمهما... قراره به کر  -

 .یستن ینجادور از ا یلی... خیمهآها کر  -

نگاه کردند سپس  یکدیگر به  یداد و لحظات  یوریرا به دست  یخال یوانل آال
که با پزشک  یکتور و یصدا یدناما شن یدبگو یزیدهان باز کرد تا چ یوری

 مانع او شد. کردیصحبت م

و پزشک که وارد چادر  یکتور هر دو از جا بلند شدند و به طرف و یوریو  آال
 شده بودند رفتند.

 یدگیبه نامزدت رس یستن یبه نگران  یازیهستن... ن یرکدکتر س یشونا -
 .کنهیم

 متشکرم. -

 بود. یاز قدردان  یآال حاک  نگاه

 به طرف ساشا رفت تا مراقب او باشد. یانسالدو مرد م همراه

 خود مانده بود گفت: یکه ثابت در جا  یوری

 رو نشونت بدم.  یرکس  یمبر   یاپس ب  یستن  ینگران   یتر گفت جاکه دک  یدید  -

… . یام، اشکالمن خسته -  نداره که بعدا 

 حرفش را قطع کرد: یوری
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 ... .یادکه تو هم بدت نم  دونمینه نگو، م -

کرده   یداها اعتماد پاو حاال نسبتا به آن یوری،به ساشا نگاه کرد و بعد به  آال
 بود. یدههم ند یرکس گاهیچه یبود و از طرف 

 .یاال -

 .یمزود برگرد یباشه ول -

 همراه شد و از چادر خارج شدند. یوریبا  آال

 شلوغ و پر سر و صدا و سرد بود. بیرون

 دادیم  یحو توض  دادیسو و آن سو را به آال نشان م  ینمدام ا  یوریگذر    حین
و آن هم گردانه   یواناتدهنده ح  یمتعل  یکی  ینکه مثال آن شعبده باز است و ا

 .کردیشانس و... آال اما ساکت بود و با دقت نگاه م

 کنان گفت:و گله یستادا یزمکنار توده آتش و ه  یوری یتنها در 

 نباش! یخجالت  ی؟ساکت  ینقدر چرا ا -

باجه  یبه اطراف انداخت و نگاهش را رو ینگاه  یورینگفت؛  یزیچ آال
 ثابت نگه داشت. یقتحق یاجرئت 

 ی؟کرد  یباز یقترئت و حقج -

 ... با پدربزرگم.یچند بار -

 فکر رفت و با آه گفت: یافتاد و تو ینشوب یادبه  آال

 تنگ شده... . یلیدلم براش خ -
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 یکه آنجا بود گپ زد و بعد برا  یبا مرد یخود را به باجه رساند و کم یوری
 آال دست تکان داد تا خود را به او برساند.

 کند خود را رساند.  یهادمو با ق میلیب  آال

 گرفتم... .  یطبل یمونهر دو یکن، برا  یدور باز یه یاب -

 نه من... . -

 نه نگو! -

 یدنینوش یبطر  یآال نشست و مرد یروبرو یز لبخند بر لب، پشت م یوری
در جرئت و  یها گذاشت تا هرگاه شخصآن یز م یرو یوانترش به همراه ل

 بنوشد. یوانیآن ل یدر ازا رفتیطفره م یقتحق

جالب بود اما در آن   یشبرا  یرکواقعا س  ینکهساشا بود و با ا  یشفکرش پ  آال
 نداشت. یلحظه توجه و تمرکز کاف 

 خب آال شروع کنم؟ -

به اطراف انداخت، انگار منتظر بود  یو کسالت نگاه  حوصلگییاز سر ب  آال
 :یاینددکتر ب یا یکتور و یا یکام

 آره. -

 :کردیرا پر م وانیل یوری

 ترسی؟یم یلیخ یاز چ  -

 فکر کرد: یکم  آال
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 سوسک. یدشا دونم؟ینم -

 .یدهم همراهش خند یوریاش گرفت و که داده بود خنده  یاز جواب  آال

 .پرسمیخب حاال من م -

 مکث کرد. یکم  آال

 که تازه آن شب با او آشنا شده بود چه بپرسد.  یوریاز  دانستنمی

 کنی؟یکار م  یرکتو س یاز ک  -

 زد و پاسخ داد: ینتخم یوری

 عرصه گذاشتم. ینساله شدم پا به ا یستکه ب  یشاز پنج سال پ -

 .یهست  یامعلوم هست که حرفه اتیدهبا توجه به اندام ورز -

سخت   یسوال  یرا هل داد سمت آال، انگار که او را برا  یوانلبخند زد و ل  یوری
 .کردیآماده م

 اقعا  نامزدت هست؟اون پسر و -

منصرف   یدبگو  یزیکه دهان باز کرد تا چ  ینبدهد اما هم  یحخواست توض  آال
 اش از طعم بد آن برگشت.و چهره یدرا سر کش یوانآن ل یشد و به جا

 .یدهاها خند یوری

اما  یدی،سر کش یاققدر با اشت ینا بینمیکه م یهست  یدختر  ینتو اول -
 .یستنامزدت ن دونستمیم
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 خم کرد:ا آال

 نگفتم. یزیچ ینمن چن -

 بود. یز همه چ یایجواب ندادنت گو یول -

 گرم شوند و گفت:  یکرس  یبرد تا با گرما یز م یر دستانش را ز آال

 .یناستاز ا تر چیدهیپ یفقط ماجرا مقدار یم،نه، باور کن هست -

 شود. یهقض ینا خیالیقصد نداشت ب  یوری

 ی؟که باهاش نامزد بش  یمجبور شد یعنی -

حواس او را از  ینکها یحرف او را قطع کرد و قاطعانه "نه" گفت و بعد برا آال
 بپرسد. یوریاز  یتر را پر کرد تا سوال سخت یوانسوال پرت کند ل ینا

 .یآشنا شد یزمعز  یوریچه زود با  بینمیم -

که خز به   دیرا د یباییرا به طرف صدا برگرداند و دختر جوان و ز یشرو آال
 ها نشست.در کنار آن یدها رسآن یز به م یتن داشت و وقت 

 با اشاره به دختر جوان گفت: یورینگاه کرد و  یوریبه  آال

 از دوستان ماست. یودمیال یشانا -

 خوشوقتم. -

 بلند شد. یز را گفت و از پشت م ینا آال

 کنم.  یتبذار همراه یری؟کجا م  -
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 دستپاچه گفت: یالیودم یدارانهتحت نگاه خر  آال

 به هوش اومده باشه. یدساشا برم، شا یشپ خوامیم -

 .ریمیخب با هم م یلیخ -

 لبخند زد و گفت: یودمیالبه  آال

 برم.  ییتنها  تونمیبه نظرم دوستت اومده که باهات حرف بزنه، من خودم م  -

را  یودمیالبا آال برود و  یابماند  یودمیالمانده بود که با  یدو راه  ینب یوری
 ماند. یودمیالقبول کرد و با  یتناراحت کند؟ در نها

وارد   یدکه کش  یقیتند خود را به چادر رساند و بعد از نفس عم  یهابا قدم  آال
 ساشا ثابت ماند. یچادر شد و در همان اول نگاهش رو

ت و به دست داش یاشده در تخت نشسته بود و برگه یچیبا سر باندپ ساشا
 او ثابت مانده و خشکش زده بود. یآال نگاهش رو یدنبا د

 .یدو ساشا را در آغوش کش یدجلو دو ید،آال لرز نگاه

 ی؟که بهشون نگفت   یزیچ ی،خوشحالم که سالم -

 جواب داد: یجیدستش را دور او انداخت و با گ ساشا

ه خاطر ب یجم،زدم البته واقعا هم گ یجینگفتم. خودم رو به گ یچینه، نه ه -
 که به سرم خورده... .  یاضربه

 وسط حرف ساشا: یددو آال

 .یممشکوک شده بودن و من بهشون گفتم نامزد -
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 آال را از آغوشش جدا کرد تا بتواند به صورت او نگاه کند. ساشا

 ی؟چ  -

 گفت:  کردیآن را کنترل م یکه بلند  یینشست لبه تخت و با صدا آال

 یشونو ا یبتحت تعق یمن آال هستم دختر  گفتمیم گفتم؟یم یخب چ  -
 یناون هم با ا یم؟که خواهر و برادر  گفتمیم یا کنه؟یداره به من کمک م
 . ...یهمه تفاوت ظاهر 

 خب باشه. یلیخ -

 گفت:  یمندتند پلک زد با تعجب و گلهپشت سر هم چند بار تند آال

 ساشا؟! -

از پشت   یزیافتادن چ  یاما صدا  یبود کرد  یچه کار  ینکه ا  یدبگو  خواستمی
 سرش باعث شد ساکت بماند.

 یوانباشد[ دستپاچه ل  یوریدوست دختر    رسیدیکه به نظر م  ی]دختر   یودمیال
 گفت:  یبرداشت و با لبخند زور ینزم یآب را از رو

 .رمیو م ینجاا ذارمیمزاحمتون شدم، غذا آوردم، م یدآم... ببخش -

بود  یدههم به آال انداخت که حاال فهم ینگاه  یرچشمیتشکر کرد و ز ساشا
 چرا ساشا آن کار را انجام داده است.

 ساشا گذاشت. یپا یرا برداشت و رو ینیآال س یودمیال،از رفتن  بعد

 اخم گفت: با
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 غذا بخور. یاب -

 را در آورد. یراهنشرا باز کرد و پ یشموها سپس

 .و پشت به ساشا کرد یدتخت دراز کش روی

 .کردیفکر م یوانوفساشا و ا ین،دراگونوف، شوب به

در کوهستان  یدراگونوف احتماال به خاطر نقص فن یکوپتر هل ینکهاز ا بعد
 یوانوفبه خطر افتاده بود و ا یناو و شوب یاجتماع  یتسقوط کرد، موقع

 .یرددراگونوف را بگ یبود تا جا یدهکوش

به آال اصرار کرده بود  دیدیم یوانوفسر ا یر حوادث را ز ینکه همه ا  شوبین
فرار کنند اما آال که ماتم زده و عزادار  یگر د ینشده همراهش به شهر  یر تا د

چه بر  دادینم یتیشده بود که اهم یبه زندگ  میلیدراگونوف بود آن قدر ب 
 .یایدسرش ب

 به خانه  یوانوفکه ماموران ا  ییدنپا  یریاو را ترک کرد و د ینشوب  ینهم  برای
 آمد. یشماجرا پ یهو بق یختندآنها ر

 یشودرساند چه م ینخودش را به شوب ینکهکه بعد از ا  یکردفکر م ینبه ا آال
 خواهند داشت. یشدر پ یو چه زندگ 

 نداشت. یادامه زندگ  یبرا اییزهدراگونوف او انگ بدون

 ساشا به خود آمد. یپرخطر و با ترس، با صدا یزندگ  یکهم  آن

 ...؟یداریهنوز ب -
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 .برهیآره، خوابم نم -

 او نگاه کرد. روحیآال را برگرداند طرف خودش و به چشمان ب  ساشا،

 کنی؟یفکر م یبه چ  -

ساشا کرد و از نگاه کردن به چشمان او طفره  یبا موها یشروع به باز آال
 .رفتیم

 .کردمیفکر م یندهداشتم به آ  -

 هستم؟ اتیندهمنم تو آ  -

 .یداز جواب طفره برود خواب ینکها یو برا یدخند آال

 و آال خودش را به خواب زد. یداو را در آغوش کش ساشا

که  یشد و ساشا، درحال یدار ها از خواب بترقه و خنده بچه یبا صدا آال
 .یدبود د یشهالباس یضمشغول تعو

 متوجه او نشده بود. ساشا

از ذهن  توانستیبود را نم یدهکه د  یزیچشمانش را بست اما چ یعا  سر  آال
 :یدنشست و پرس یدر جا ینهم یخارج کند برا

 برات افتاده؟ یساشا چه اتفاق  -

 یع پشت خود را به آال کرد و سر  یتازه متوجه او شد و با دستپاچگ  ساشا
 با اخم گفت: ید؛لباسش را پوش

 زدی؟یم یدمنو د یداشت  -
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 بلند شد و خودش را به ساشا رساند. یاز جا آال

 ... فقط بهم بگو که... .زدمینم یدنه، نه اصال د -

 حرف او: یتو یدپر  ساشا

 .یبپرس یزیباره چ یندر ا خوامینم -

 کار پدرمه؟  -

آب  یوانیرفت تا مثال ل یز از آال، به طرف م یدور ینکرد و برا یتوجه ساشا
 .یزدبر 

 :یدبا اصرار پرس آال

 بهم بگو! کار پدرمه؟ -

 گفتم تمومش کن!  -

 یزخم  یدستش به بازو  یشد و او را هل داد اما اشتباه   یباالخره عصبان   ساشا
 آال برخورد کرد.

 برم باهاشون حرف بزنم. ید... بایدببخش -

 برگشت و در تخت نشست. آال

 از چادر رفت. یرونبه ب ساشا

مند بود آال آورده بود و عالقه  یکک  یاشد. تکه  یداپ  یوریبعد سر و کله    اندکی
 آن را بچشد.
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 ییبود تا جا یدااش پاز چهره یبه خوب  ینبود و ا یاز دست ساشا عصبان  آال
 :یدپرس یوریکه 

 اومده؟ یشپ یشما دو تا مشکل ینب -

 با فکر گفت: یورینداد؛  یجواب روشن آال

 .یادرو مخ به نظر م یلینامزدت که خ -

 یزیآن خوشحال شود اما آال باز هم چ یدنانتظار داشت آال از شن یوری
 نگفت.

 را گرفت و تشکر کرد. کیک 

 نشونت بدم؟ یرکس یمامروز هم بر  یحوصله دار -

 .یخوامنه راستش، عذر م -

 گفت:  یرفتچادر م یو همان طور که به سمت ورود یدخند یوری

 حالت سر جاش اومد. ینداره، وقت  یاشکال -

 بعد از رفتن او، ساشا به چادر برگشت و به سمت چمدان رفت. اندکی

 دنبالت. یادم یه  یاد،ازت خوشش م یلیکه اون پسره خ  بینمیم -

 بود. یبود، ساشا هم عصبان  ینداد، هنوز از دست ساشا عصبان  یجواب  آال

 .ریمیم ینجاامروز از ا یندلت رو خوش نکن چون ما هم -

 با پوزخند گفت: الآ 
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 بهتر! -

 سرش گذاشت. یچیباندپ یدست رو ساشا

 تخت بلند شد و خودش را به او رساند. یدرد داشت، آال از رو کمی

 .یمعجله کن یستیممجبور ن یستاگه حالت خوب ن -

 .یمبمون ینجاا یگهد یکم وونیممی

 ی؟اون پسره که دلشو برد یا یگیبه خاطر من م -

 آال برخورد. به

 ماست؟ ینب یزیچ یفکر کرد جدییواقعا  جد ینکهمثل ا -

افراد  یوقت  ی،که منو انتخاب کن  یندار یلیدل یچتو هم ه یستم،من کور ن -
 هم هستن. یتر سالم

 موضوع حسادت است. یدفهم آال

داشت  ترییدهورز یکله یز که سالم و خوش چهره بود و ن یوریبه  ساشا
را  یوریحاال که آال از راز او باخبر است،  یکردو احساس م یکردحسادت م

 .یدهدم یحترج

نداره، اگه باهاش  یتیاهم یچمن ه یاون برا ی،کن یحسود یستالزم ن -
 .یمدار یاز که به کمکشون ن  ینهبخاطر ا کنمیم یخوش برخورد

 را گفت و با لبخند به ساشا نگاه کرد. ینا آال

 اشت.ند یوریبه  یبود، او حس ینطور هم هم واقعا



 

 
304 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 نداشت. یهم باشد، باز آال به او حس یامرد دن ینبهتر  خواستمی

 به خرج داد: ینرم یکم  ساشا

نباشه به خاطر  یاز ن یگهتا د یمبر  ینجاگرفتم که از ا  یمتصم ینهم یخب برا -
 .یاون پسره کن یمکمکشون خودتو تقد

 با اخم گفت: آال

 .یاداز لحن حرف زدنت اصال  خوشم نم -

 نکرد و گذاشت رفت. یتوجه ساشا

 چادر گمش کرد. یرونب یبه دنبالش رفت اما در شلوغ  آال

 ی؟ساشا؟ ساشا؟ اه ساشا کجا رفت  -

برخورد کرد و سر که  یتنومند مرد  یکلطور که به دنبال ساشا بود به ه همان
 .یدرا د یکتور باال گرفت و

 باهات حرف بزنم. یدبا -

 بود. یزهاچ یلیخ یایاو گو لحن

 با او همراه شد و به چادر او رفتند. آال

و خودش هم  یندبنش یز دعوت کرد آال پشت م یکتور هم آنجا بود، و یوری
 نشست.

 نجا؟یا یادب یو بهش بگ  یکن  یداساشا رو پ یبر  شهیم یوری -
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 بود. یدهجمع شده بودند و رنگش هم پر  هایشیبآال در ج هایمشت

 ادامه داد: یکتور و یبدل شد وقت  یقینبه  ترسش

 دراگونووا. یونابردم آال سرگ یشما پ یتمن به هو -

چه کار کند، ساشا هم که گذاشته  دانستیکرده بود و نم  یداتپش قلب پ آال
 و رفته بود.

 .یمطرف هست یک ما در  یونا،آال سرگ یدبترس یستالزم ن -

 ادامه داد: یکتور و ید،چه بگو دانستینم آال

اما، صادقانه بگم هرگز فکر  یمبود یکیبا هم دوستان نزد یمن و پدرت سرگ  -
 که با تو در رابطه باشه، چند سالته؟  کردمینم

 :یدحرفش پر  در  آال

اما   یبهبراتون عج  یدونمپدرخوانده من بود، م  یعنیدر واقع پدرم بود،    یسرگ   -
 یمتصم خواست،یم یکه من رو به فرزند  یرشپ یار کمک به دست  یاون برا

 .یرهبپذ یگرفت منو به فرزندخواندگ 

 فکر کرد: یکم  مرد

که   یردبود، او کجاست؟ درباره م یناسمش فکر کنم شوب یار،خب اون دست -
 یه؟همراهته بهم بگو، اون ک

که همراه منه در گذشته سرباز پدرم   یمنتظر منه، مرد ینتو اوکرا ینشوب -
 بود.
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 نزد و با مکث ادامه داد: یساشا حرف  یاسیس هاییتدرباره فعال آال

 شاخ و برگ دادم. یادیدرباره رابطهمون دروغ نگفتم اما ز -

 آتش زد: یگاریس ویکتور 

 دنبال شما بودند؟ یچه کسان  -

 هم فشار داد: یرا رو یشهادندان آال

 دنبال من بودن. یچه کسان  دونمینم -

 گذاشتن؟  یزهکایدادنت چه جا یلتحو یبرا دونییم -

 انداخت. یینسرش را پا آال

 :دیدیچشمانش حلقه زد و خود را در بن بست م یتو اشک 

 کنه؟یباهام چه کار م یلعنت  یوانوفاون ا ینبد یلاگه منو تحو دونینیم -

 متعجب شد. یدرا در آن حالت د یکتور آال و و یوارد چادر شد و وقت  یوری

 گفت:  یبا خونسرد ویکتور 

 .یدنگران نباش -

 با سر به آال اشاره کرد. ویکتور 

 آلنا رو ببر صبحانه بخوره. -

 بلند شد: یاز جا آال

 .یستمممنون من گرسنه ن -
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 روبرو شد. یوریو  یکتور با آال، ووارد چادر شد و  ساشا

 نشست. یز به آنها انداخت و کنار آال، پشت م ایینانهبدب نگاه

که فقط خودشان بشنوند   یآرام، طور ی،برده بود؛ آال با ناراحت   ییهم بوها او
 گفت:

 .دونهیرو م یاون همه چ  -

 لب به آال گفت: یر هم ز ساشا

 .یفتهنم ینکن. اتفاق  یهگر   -

 خواست آنها را تنها بگذارد. یوریشاره از با ا ویکتور 

 ساشا گفت: یوری،محض رفتن  به

 ید؟چه کار کن یددار یمتصم -

 گفت:  ویکتور 

 .یمدار یاز ما به اسلحه ن -

 بالفاصله جواب داد: ساشا

 .یدکن  یهباهاش اسلحه ته تونیدیچمدان پر از پول دارم. م یک من  -

 :یدخند ویکتور 

 همه را دولت جمع کرده... . ید،که بشه با پول خر   یستن یااسلحه -

 که آال زودتر دهان باز کرد:  یدبگو یزیخواست باز چ ساشا
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در عوض   یدمحموله اسلحه بهتون بدم، اما شما با  یه  تونمیخب، من م  یار بس  -
 .یدما رو از مرز رد کن

 آال جاخورد، ساشا هم جا خورد. یشنهاداز پ ویکتور 

 آال زد: یبه بازو ایضربه

 کدوم محموله اسلحه؟  یگی؟م یچ  فهمییم -

 انداخت: ینسر پائ آال

 ساشا. دونیینم یزیباره چ ینتو در ا -

 :یکتورکرد به و  رو

 یه؟خب؟ نظرت چ -

 .یدبه چانه خود کش یکه به صداقت آال شک داشت دست   ویکتور 

 وجود دارد. یامحموله ینمطمئن بشم که چن یستیبا -

 ... .تونمیمن م -

 :یددر حرفش دو ساشا

 خفه شو آال. -

 :یکتورکرد به و  رو

 ی؟چ  یدداد یلو بعد ما رو تحو یناگه محموله رو گرفت -

 باز هم فکر کرد: ویکتور 
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 کند.  یدنها دتا از اسلحه فرستمیرا با او م یکی -

 چشمان او را ببندد تا از محل آنها مطلع نشود. یر مس یط  تواندمی

 باشه. -

 جز قبول کردن نداشت. یاچاره یتیبا نارضا ساشا

 گوش آال گفت:  در 

رو به  یهپدر و مادرم و قض یشفرار کن، برو پ یدور شد ینجاخوب از ا یوقت  -
 آنها بگو تا... .

 شد و در گوش ساشا گفت: یشاک  آال

من آدرس رو  ی،کن  یفداکار خوادیاره ساشا، نممحموله وجود د یک واقعا  -
 ی؟من برو یبه جا تونییم یستم،هم بلد ن یرانندگ  یستم،درست بلد ن

و  یرفتبه وجود محموله نداشت با اکراه پذ یکه هنوز هم چندان باور  ساشا
 آال آدرس را به او داد.

 .یاوردنفر را به عنوان شاهد ب یکرفت تا  ویکتور 

 .یستادندا یکدیگر  یبلند شدند و روبرو یز شت مو ساشا از پ آال

اشک به  یشال گردن را دور گردن ساشا محکم کرد و از پشت پرده بلور آال
 شد: یرهچشمان ساشا خ

 مواظب خودت باش. یاده،اونجا خرس ز -

 .یدآال را محکم بوس یهاو گونه یختها را دور رهمه کدورت ساشا



 

 
310 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 تنهات بذارم. ترسمیم یاده،هم گرگ ز ینجاا -

 را گفت و خوب به آال نگاه کرد. ینا ساشا

 آسان نبود. یشدختر برا ینکردن ا  ترک

بود، حاال  یدهرا د اشیجهبار او را به دوستانش سپرده بود و نت یک  پیشتر 
 .ترسیدیم

 خودت برو. رم،ینه من نم -

 اما آال مانع او شد. یاوردشالش را از دور گردن در ب خواست

 .دمیبهت قول م یفته،من نم یبرا یاتفاق  -

او حس کند و  یبدست ساشا را دور کمر خود گذاشت تا اسلحه را در ج آال
 راحت شود. یالشخ

 فهمی؟یمواظب خودم هستم، م -

 به آال، گفت: یدارانهخر  یوارد چادر شد و با نگاه  یوری

 ی؟دنبالش هستن تو هست  دختر معروف فرمانده که همه ینپس ا -

 نداد. یاو را نداشت و جواب  یو سواالت تمام نشدن  یوریاصال حوصله  آال

 شد. یکتور نگاه کرد و منتظر و یوریچپ به چپ ساشا

داد و  یحرا به زن توض یز خدمتکار آمد و همه چ یرزنیبا پ یکتور بعد و اندکی
 .یرفتپذ یو
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شده ساشا را به آنها نشان داد و  یر تعم ینماش یکتور چادر خارج شدند و و از 
 درباره آن شد. یحمشغول توض

 آال... اسمت آال هست نه؟ -

 تند خود را به او رساند.  یهاکه با قدم  یدرا پشت سرش د  یوریبرگشت و    آال

 جلو آمد و چانه آال را با دست گرفت. یوری

ختر گستا  یوریرا برگرداند اما  یشو خواست رو کردیاحساس انزجار م آال
 بود و چانه او را محکم گرفته بود.

 صورت آال گفت: توی

 یمچه تصم ی؟بمون  ینجاو خودت ا یبفرست  خواییرو م یتنامزد قالب -
 یشتر و تو دو راه ب کنهیو فراموشت م رهیم زارهیم زنمیحدس م ی،درست 
 ... .ینکها ی،ندار

صورتش  یتو ینصفه ماند چون ساشا به او حمله کرد و مشت  یوری حرف
 خواباند.

 .یرهبه پسر  دلقکت بگو ازش فاصله بگ -

به آال و ساشا انداخت بعد با پوزخند دهان باز کرد تا  ینگاه غضبناک  یوری
 صورتش و گفت: یخواباند تو یکی یکتور که و  یدبگو یزیچ

 چادر. یبرگرد تو -

 شوند. ینکرد و اشاره کرد که سوار ماش  یبه آال و ساشا عذرخواه  رو



 

 
312 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 خواست برود که آال دستش را گرفت. با ترس گفت: ساشا

 ! ترسمیزود برگرد، من م -

همراه با خدمتکار سوار   ید،او را بوس  ینکهدرمانده سر تکان داد و بعد از ا  ساشا
 شدند. ینماش

را پاک  یشهابرگرداند و اشک  یرفتن او را نداشت رو یدنکه طاقت د  آال
 کرد.

که خوشش   یهر چ  یدبا یککنهاون فکر م خوام،یبابت رفتار پسرم عذر م -
 اومد رو داشته باشه.

 را دور آال انداخت و او را همراه خود کرد. دستش

 تره.تو امن یدخترها، اونجا جا یهو بق یودمیال یشپ ریمیم -

 کرد.  یرا به چادر دخترها برد و معرف  آال

ن دخترها پر رنگ و لعاب، خوش پوش و تر نگرفت، همه آ   یلاو را تحو  کسی
 نداشت. یاو جلوه یدهمردانه و گشاد پوش یهابودند و آال لباس یز و تم

 نشست. یهاو گوش یداز سر و وضع خود خجالت کش آال

او رفت و   یشآال، پ یدنوارد چادر شد، با د یودمیالاو    یرفت و به جا  ویکتور 
 نشست.

 که نامزدت رفت، چرا؟  یدمد -

 کار مهم داشت.  یک  -
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 .یرو ندار یشطاقت دور ی،ناراحت  ینهم یپس برا -

 .یداو خند یاز تفکرات سطح  آال

 گفت:  یودمیال

بود اسمش؟ آها ساشا! شکر آب  یتو و پسره، چ  ینکه ب  یدمشن یوریاز  -
 شده؟!

 کوچک بود.  یدلخور یک نه، اون فقط  -

 او را به حرف گرفته بود. یودمیالحوصله نداشت و  آال

 یهثان یه یتا حت  یبدم که چطور دلش رو ببر یادمن بلدم بهت  یاگه بخوا -
 ازت چشم برنداره.

 یاستراحت کنم، باشه برا یکم  خوامیام، اگه بشه منه ممنون، من خسته -
.  بعدا 

 پکر شد. یکم  یودمیال

 .یلتهباشه هر طور م -

 دختران رساند. یگر ود را به داز کنار آال بلند شد و خ یودمیال

 و به سقف چشم دوخت. یدکه نشسته بود دراز کش  یتخت  یرو آال

و محموله   یکه بهم راست گفته باش  یدوارمدل خطاب به دراگونوف گفت "ام  در 
 وجود داشته باشه." یااسلحه

 باز آمد و کنارش نشست. یودمیال
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 آال؟... اسمت آالست نه؟ -

 نگاه کرد: یودمیاله نشست و گنگ ب یدر جا آال

 باهات حرف بزنه. خوادیچون اومده م یرو برد یوریبه نظر دل  -

 باهاش حرف بزنم. خوامیبهش بگو نم -

 :یدسرش شن یرا در باال یوری یخواست دوباره دراز بکشد که صدا و

 .خوامیبابت رفتار امروزم عذر م -

 .یستادا یفورا بلند شد و حت  آال

 دسته گل را به طرف او گرفت. یوری

 یوریدسته گل را گرفت و    یرفتهاو را پذ  ینشان دهد عذرخواه   ینکها  یبرا  آال
برگشت و از چادر خارج  یگریحرف د یچه یب  رسیدیم یمانکه به نظر پش

 شد.

 ابرو باال انداخت و رفت. یودمیال

 داشت. یحاال احساس بهتر  آال

 .یستاو ن یبرا یدیتهد یوری یگر راحت شده بود که د خیالش

 .یدگذاشت و دراز کش  یز م یرا رو گل

برگشت و  یودمیالبزند اما باز  یچرت  یرسدکه ساشا م  یداشت تا وقت  تصمیم
 بود. ییدر دستش خرت و پرتها
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 آال؟ یکرد  یشتا حاال آرا -

 کوتاه جواب داد:  آال

 نه. -

 کنار آال نشست و گفت:  یودمیال

 خوشگل باشه. یددختر با -

 متفاوت بود. یاهایشانکه چقدر دن  یددر دلش خند آال

 صورتت بکشم؟ یرو یدست  یدیاجازه م -

 ینا  یددارد؟ شا  یرادیچه ا  یداما به نظرش رس  یدنه بگو  خواستیابتدا م  آال
شود، پس  هایهدر اعالم یشهااش متفاوت از عکسکار باعث شود او چهره

 جواب مثبت داد.

 گفت:  یوارد چادر شد و با خوشحال ساشا

 ها بودن!بودن! محموله -

باز کرده و در  یمهشانه انداخته، پانسمان را ن یلباسش را از رو ینکه آست  آال
مبادا شخص  یخود بود، با دستپاچگ  یبازو یگلوله رو یجا یحال بررس

 و به طرف صدا برگشت. یستادوارد چادر شده باشد ا یگرید

 چهره متفاوت آال خشکش زد. یدنبا د ساشا

 هم به تن داشت. یباییآال باز بود، صورتش را آراسته و لباس ز موهای

 زمان برد تا ساشا او را شناخت. یاابتدا لحظه در 
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 گفت:  یبه چشمان او نگاه کرد، با شوخ طبع ینجلو رفت و با تحس بعد

 .یگل باشخوش کردمیام... فکر نم -

 ییهابه گل  یاش انداخت. ساشا نگاه لباس را پس سر شانه  ینبا شرم آست  آال
 آورده بود انداخت و ادامه داد: یوریکه 

 .ریمیم ینجافردا از ا ینباهاشون حرف زدم، هم -

 صورت او گفت: یلبخند زد و آرام ساشا را بغل کرد و تو آال

 .یخوشحالم که سالم -

 .یداو را بوس یهاگونه  و

 آال را با خود همراه کرد و گفت: رفتیچنان که به سمت تخت م ساشا

 .یمدار یشدر پ یچون فردا راه طوالن  یاستراحت کن یامشب حساب  یدبا -

 تخت نشستند. روی

شده بود به او و احساس  یرهو آال خ فشردیدست آال را گرفته بود و م ساشا
 مرد شده است. ینعاشق ا کردیم

را  ینبه شوب یوستنکه قصد خروج از کشور و پ  شدیم یادیمدت ز ینکها با
 .یایدبا او ب توانستیساشا هم م خواستیداشت، اما حاال دلش م

 یهادار ساشا را از دور گردن او درآورد و کمکش کرد دکمهگردن نم شال
 را باز کند. یشپالتو

 .یدو در کنار آال دراز کش پانسمان دور سرش را باز کرد ساشا
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 یهقض ینو هضم ا یکرداز آال فکر م ییمشغول بود؛ او هم به جدا ذهنش
 سخت بود که او را رها کند. یشبرا

 طرف آال به پهلو شد و چشم به او دوخت. به

 ی؟آال... بعدش چ  -

 ی؟بعدش چ  یچ  یبعن -

 ی؟چه کار کن خواییبعدش م ین،اوکرا یرفت  کهینبعد از ا -

گفتن آن ساشا را ناراحت  دانستیآماده داشت اما م یاز قبل جواب  آال
 ساشا ادامه داد: کند،یم

 ی؟کن  یزندگ  یرمرداون پ یشپ یو بر  یمنو ترک کن خواییم -

 من مجبورم. -

قدر رک جواب بدهد و به ناراحت  ینساشا برخورد، انتظار نداشت آال ا به
 شدن او فکر نکند.

 پشت کرد به آال و خودش را به خواب زد. یبه نشانه دلخور پس

 و او را در آغوش گرفت و در گوش او گفت: یدکنار ساشا خواب  آال

 کنن... .  یدامبمونم، اگه پ ینجاا تونمیمن نم دونییخودت که م -

 در حرف او نشست: ساشا

 ... . دونمی... مدونمیم -
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 طرف آال و با او روبرو شد. برگشت

 .یکردصورتش برخورد م گرم آال به  هاینفس

 ولت کنم، آال. تونمینم -

 ساشا براق بودند. چشمان

 نگرفته بود: یحرف ساشا را جد آال

 .تونییچرا م -

 .یدچرخ ساشا

 صورت آال برد. یک را نزد صورتش

 به زبان راند: لرزیدیم یجانکه از فرط ه  ییبا صدا ساشا

 .کنیمیم یاونجا با هم زندگ  ین،اوکرا یدیمرس یوقت  -

 ساشا را هل داد: آال

 یشه؟م یات چ احمق نشو. خانواده -

 تکان نخورده بود در گوش او گفت: یشکه از جا  ساشا

 .نویسمیبراشون نامه م -

 حالت سر جاشه؟! ینم... ببینجاا یاب -

 صورت ساشا را مقابل صورتش گرفت. آال

 .ینخورد یزینه چ -
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*** 

 هفتم فصل

 اییجد

 

 بود، خواب آلود و با گله گفت: یدهشکم خواب یرو آال

 ساشا نکن. -

 و با تشر گفت: یدادآال را آزار م یدنینوش بوی

 اه ولم کن. -

 .یکندم ینطوریچرا ساشا ا کردیساشا را هل داد، درک نم و

 برو بخواب! -

 .یدشکم خواب یزد و رو یغلت  آال

 یکنی؟م یچه غلط  -

 :یدکش  یادآال فر  گذاشتیخواست برگردد اما ساشا نم آال

 یکنی؟م ینطوریچه مرگت شده چرا ا -

 خنده او را شوکه کرد، صدا متعلق به ساشا نبود. صدای

 است که قصد آزار او را دارد. یوری یننداشت ا شک 

 ولم کن کثافت. -
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 .رسیدیورزشکار نم یوریبا تمام توان تقال کرد اما زورش به  آال

 یزیتا چ  یبردآال دست به هر سو م  کردیم یر آال، او را تحق  یوریکه    ینیح  در 
 .یافتینم یزیو به عنوان اسلحه استفاده کند اما چ یابدب

رفته تنفس که رفته  یفشردسر او را به بالش م یادچنان با خشونت ز یوری
 .شدیشکل مم یشبرا

گوشش را پر کرده بود که   یوری یهکر   یخنده ها یو صدا شدیخفه م داشت
و  یرهچشمش ت یشپ یامتوقف شد و همزمان با آن دن یز به ناگهان همه چ

 تار شد.

 آال...! -

 که به دست داشت انداخت.  اییلهم ساشا

 را به آال رساند و او را برگرداند. خودش

 آال...؟! -

 به صورتش زد. یلیس چند

 به هوش آمد. یقعم یکه آال با نفس  یشدم یآماده تنفس مصنوع  داشت

 ساشا چسباند. ینهسرش را به س ی،از چند دم و بازدم درست و حساب  بعد

 ی؟کجا رفته بود  -

 .یدچه بگو دانستیهول شده بود و نم ساشا

 از جا برخواست. یع افتاد و سر  یوری یاد آال
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 بود. یباز وسط اتاق افتاده و از سرش خون جار یبا چشمان  یوری

 زد و به زانو افتاد: یهگر   یر ز آال

 یم؟کن  کار یحاال چ  یم؟کن  کار یحاال چ  -

 .یدآال را گرفت و کش یبازو ساشا

 .یمبر  یدبا -

 .یکردنگاه م یوریخشکش زده بود و به جسد  آال

 یش؟شتچرا ک -

را متوقف کند و  یوریاو به  یرهخودش را سد نگاه آال کرد تا نگاه خ ساشا
 دستان خود گرفت. یانصورتش را م

به تو رو داشت، اگه به عقب برگردم   یبه من نگاه کن، اون قصد دست دراز  -
 .یمبر  یاحاال ب فهمی؟یکشمش، م  یباز هم م

 داخل آن کرد. یلشانوسا یختنچمدان را برداشت و شروع به ر ساشا

اشک  ریز یز بود و ر یوریهم لباس عوض کرد اما هنوز نگاهش به  آال
 .ریختیم

که   یطور یدآال را محکم گرفت و دنبال خودش کش یمتوجه شد، بازو ساشا
 او دردش آمد.

 روشن نبود. یاز چادر سکوت بود و چراغ و فانوس بیرون

 رفته بودند، آال گفت: یشانشب بود و همه به چادرها نیمه
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 هنوز زنده باشه. ید... شایمبرگرد یدبا -

 .یافتیبود اما آن را نم ینشنکرد و به دنبال ماش یتوجه ساشا

 جا پارک کرده بودم. ینرو هم یاون لعنت  -

 :یگفتم بریدهیدهکرد و بر   ستنیدوباره شروع به گر  آال

 خراب شد... . یخراب شد... همه چ  یهمه چ  -

 شد. یعصبان  یدد ینطور که او را ا  ساشا

 دهنت رو ببند ممکنه بشنون! -

و بدو از چادرها فاصله گرفتند و به جنگل وارد  یدرا دنبال خودش کش آال
 شدند.

 .یدندسرگردان گشتن در جنگل باالخره به جاده رس یاز کم بعد

 یم؟کار کن  یحاال چ  -

 به پرسش آال نداد. یجواب  ساشا

 دورتر پارک شده بود. یافتاد که کم ینشبه ماش چشمش

 .یمدور شده باش ینجامتوجه بشن از ا ینکهتا قبل از ا یدزودباش... با -

توانست   ینور رفتن با ماش  یرساندند و ساشا بعد از کم  ینرا به ماش  خودشان
 به حرکت افتاد. ینآن را روشن کند و ماش

 .یمکرد  یدارو پ ینکه ماش  یمشانس آورد یلیخ -
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 به آال که در شوک رفته بود انداخت. نگاهی

 .کنیمیم یداپ یگهراه د یهخودت رو جمع کن،  -

 شد و با تشر گفت: یعصبان  آال

 !یتو پسره رو کشت  -

 زد: یادفر  ساشا

 حقش بود! -

 :یدکش  ادیهم فر  آال

 .یمنو خراب کرد یتو زندگ  ی،رو خراب کرد یتو همه چ  -

بزند که اوضاع   یخود را گرفت مبادا حرف   یبود اما جلو  یعصبان   ینکهبا ا  ساشا
 را بدتر کند.

 .ریزدیاشک م رسیدیصورتش را گرفته بود و به نظر م یجلو آال

ار کنار جاده نگه تمام کرد و ساشا به ناچ  ینبنز   ینکه دور شدند، ماش  یرکس  از 
 داشت.

 .یدندرس یارفتند تا به مسافرخانه یادهاز راه را پ مقداری

 .یمبمون  یکینزد  ینا  یادز  تونیمینم  ریم،یم  ینجااز ا  یمغذا خورد  ینکهبعد از ا  -

 بس کن آال، خفه شو! -
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شده  یعصب شدیاو آرام نم ینکهدهد و از ا یبه آال دلدار یکردم یسع ساشا
 بود.

با چشمان  یوری یر قتل شده بود و تصو یک  یر بار بود که آال درگ یناول برای
فراموش  توانستیبود را نم یافتاده و خون از سرش جار ینزم یباز که رو

 کند.

 ... .یشتو کشت -

 بود. ینهم یاقتشآره کشتمش چون ل -

 ت:گف  یهاو را بغل کند هل داد و با گر  خواستیساشا را که م آال

 .شدینم ایینهک  زدییتو اگه اون روز بهش مشت نم -

 با پوزخند گفت: ساشا

 من شد؟ یر تقص یحاال همه چ  -

 با سماجت خود را به آال رساند و او را در آغوش گرفت. ساشا

 فراموشش کن. فهمی؟یفراموشش کن... م -

 شود. .، طاقت ساشا تمام شد و بلند شد تا از اتاق خارجشدینم خیالیب  آال

 در را باز کند با حرص گفت: ینکهاز ا قبل

 .یباهاش خاطره داشت  یکه انگار کل  یناراحت  یجور یه -

 به در خورد. یوانبرداشت و طرف ساشا پرت کرد، ل یوانل آال
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 .یمن رو هم خراب کرد یندهآ  فهمی؟ی! میتو آدم کشت  -

 او را گرفت و تکان داد: یهاشد و خود را به آال رساند. شانه یمانپش ساشا

 .کنیمیم یداپ یگهراه د یه یاگه به خاطر خراب شدن سفرت ناراحت  -

 !فهمییتو نم -

 آال را نوازش داد. موهای

 فراموشش کن باشه؟ -

 .کنمیم یسع -

 را پاک کرد. یشهارا گفت و اشک  ینا آال

 استراحت کند. یآال خواست کم تخت را مرتب کرد و از  ساشا

 ینکه ا  دانستیاما نم  دادیم  یطول شب او را در آغوش گرفت و دلدار  تمام
 .کندیو نظر آال را عوض نم دهدینم ییر را تغ یزیچ

 .یافتو آال را ن یدتخت کش یبه رو یدست  یداریدر خواب و ب ساشا

 یی؟آال... کجا -

 خواب آلودش را گشود و چراغ اتاق را روشن کرد، آال در اتاق نبود. چشمان

 آال؟ -

 و از جا برخواست. یدرا پوش پیراهنش

 آال به بالکن رفته باشد به آنجا سر زد اما آال آنجا نبود. یدفکر که شا ینا با
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 مسافرخانه هم نبود. یو سالن غذاخور ییدستشو توی

 تخت نشست. یشده بود به اتاقشان بازگشت و رو یجکه گ  ساشا

 ی؟کجا رفت   -

 بود افتاد و آن را برداشت. یپاتخت  یز م یکه رو  یابه نامه چشمش

خروج   یبود که برا  یتنها راه   ینبرگشتم چون ا  یرک"ساشا، متاسفم، من به س
 از کشور داشتم.

که ما رو   مخوایافتاد و ازشون م  یچه اتفاق   یشبکه د  کنمیم  یفتعر   براشون
 ببخشند.

 منو ببخش ساشا. کنمیدرک کنند، خواهش م یدبا اونا

 خواستمیرو بهت بگم... نتونستم بهت بگم نم یممنتونستم تصم دیشب
 ناراحتت کنم.

 ."یایو دنبالم ن یکه من رو فراموش کن  کنمیم خواهش

 زد. یروناز اتاق ب یمهپرت کرد و سراس یوار د یمچاله رو به سو ینامه ساشا

 برساند. یرککرد تا او را به س  یهکرا  ینیمسافرخانه را پرداخت و ماش هزینه

آال خود   ینکههر چه زودتر و قبل از ا  کردیو دعا م  یکردبه آال فکر م  یر مس  تمام
 کار منصرف کند.  ینو از ا یابدبتواند او را ب یدآنها نما یمرا تسل

نبود ساشا مجبور  یراه جادها یهو چون بق یستادا یرکس یکیدر نزد ماشین
 دوان از جنگل گذر کند.شد دوان
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 وجودش را فرا گرفت. یدشد ترس و ام یاناز دور نما یرکس یچادرها وقتی

و  یداما رفته رفته به چادرها رس یندبب یکیبود آال را در همان نزد امیدوار 
 از آال نبود، صدا زد: یخبر 

 آال؟ -

 از پشت سر، او را متوقف کرد. ییاگلوله هو  یک شل صدای

 و به سمت صدا برگشت. یستادزنان ا نفسنفس

 اش را به طرف او نشانه گرفته بود.با چشمان سرخ اسلحه ویکتور 

 ... .یتو پسرم رو کشت  -

 انداخت: یر افتاده است، سر به ز یادر بد مخمصه یدفهم ساشا

 حادثه بود... پسرت قصد داشت به... . یهاون  -

کرد که او را ترساند و وادار  یک ساشا شل یپا یجلو یگریگلوله د کتور وی
 به عقب بردارد. یساخت قد

 گفت:  لرزیدیم یکه از فرط خشم و ناراحت   ییصدا با

 برو! ینجابشنوم! از ا یزیچ خوامینم -

 به جلو برداشت. یسر باال گرفت و قدم ساشا

 آال کجاست؟ -

 زد: یپوزخند ویکتور 
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 .یستن ینجاا یگهاون د -

 برداشت: یگریقدم د ساشا

 !ینجاکه اومده ا  دونمیم -

 گرفت و به سمت چادرش رفت.  ییناسلحه را پا ویکتور 

 صبح زود فرستادمش که بره. -

 ادامه داد: یکتور متعجب مانده بود، و ساشا

 از مرز ردش کردم. -

 مشتش را جمع کرد: ساشا

 ی؟کرد  یکار راستشو بهم بگو، باهاش چ -

 وش را به طرف او نشانه گرفت:دوباره اسلحه ویکتور 

 !یکنمم یک گمشو! گمشو وگرنه بهت شل  ینجااز ا -

 :یدکش  یادفر یکتور مانده بود که چه بکند، و ساشا

 گمشو!  -

 تند از آنجا دور شد. ییهابرگشت و با قدم ساشا

*** 

 هشتم فصل

 ایتن
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 و نهصد و پنجاه و چهار هزار 

 

 شنوی؟یمنو م یداآال... ص -

 به پهلو شد، با درد گفت: یملحفه را در مشتش جمع کرد و کم آال

 تحمل کنم! تونمینم یگهبسه، د -

 عرق بود. یسخ تنش

 هم داشت.  یدیو تب شد  خوردیسر م  اشیشانیپ  یدرشت عرق از رو  قطرات

هم  یگرشاش را به تخت چسباند و با دست داو را برگرداند و شانه شوبین
گلوله را   یعفونت کرده  یاو را گرفت تا دکتر بتواند درمان جا یفساعد ظر 

 ادامه دهد.

 کارت رو انجام بده دکتر.  -

 ناله کنان گفت: آال

 درد داره... . یلیخ کنم،یخواهش م -

 زخم را بتراشد. یرا برداشت تا رو یغ کرد و بعد ت  یقمسکن تزر دکتر 

 .کردیم یهنکرده بود و آال گر  یر هنوز تاث مسکن

 او بود. یدنگرفته شاهد رنج کش  یابا چهره شوبین

 شه؟یدکتر حالش خوب م -
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 یدتا مجبور نباشم دستش رو قطع کنم، دعا کن کنمیمن تمام تالشم رو م -
 ... .باشه یدهعفونت به استخوان نرس

 زد: یادبود و کنترل از کف داده بود فر  یبد یطکه در شرا  آال

 دکتر آشغال!  ی،دستم رو قطع کن خوامینم -

 و دکتر  جوان مانع او شدند. ینکرد تا بلند شود اما شوب  تقال

 ی؟کن  یقبهش تزر یگهمسکن د یه شهیدکتر نم -

 یگریه او مسکن دو دکتر به ناچار ب یکردبود همچنان تقال م یدهکه ترس  آال
 کرد.  یقتزر

 !ینبهش بگو دستم رو قطع نکنه... شوب ینبخوابم! شوب خوامینم -

 به زخم او شد. یدگیبه خواب رفت و دکتر در آرامش مشغول رس یع سر  آال

 .کردیم یهزار گر لبه تخت نشسته بود و زار  شوبین

 گستاخ نبود!  یطور ینا چوقتی... ه یداون رو ببخش یکنمخواهش م -

موارد  ینبا ا یادز یانگرفته بود، گو یآال را جد یکه از ابتدا هم ناسزا  دکتر 
 گفت:  شد،یروبرو م

عفونت به استخوان  یداستطور که پ ینا ید،فراموشش کن ید،ناراحت نباش -
 .یدهنرس

 خود را پاک کرد. یهااشک  یدد یدیکه روزنه ام  شوبین

 متشکرم دکتر، متشکرم... . -
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 انداخت. یصندل یروپوش خود را درآورد و رو تر دک

الکل را از  یشهرا پاک کرد و ش لشیشانیخود عرق نشسته بر پ ینسر آست با
 خود درآورد. یفک

 انداخت و گفت: یفرو رفته بود نگاه  یقآال که در خواب عم به

 ین؟خبر نکرد  یشما چرا زودتر دکتر   یادب یمارستانکه به ب  کردیاگه قبول نم  -

 دماغ خود را پاک کرد: وبینش

آال دخترخوانده منه و مثل دختر خودم دوستش دارم، اگه امکانش بود  -
اومد و من متوجه  یدنمبه د یشبد یناما اون هم یکردمزودتر دکتر خبر م

 یساعت  ینکهنداشتم تا ا یتشاز وضع یاطالع  یچوخامت حالش شدم، من ه
 شد. یهوشبعد ب

 و پانسمان کرد. یزخم را ضدعفون  دکتر 

 شد. یماناما پش یدبگو یزینگاه کرد و خواست چ ینشوب به

داشته که  یدختر چه مشکل ینا یعنی یکردآال نگاه کرد و با خودش فکر م به
 طور جان خود را به خطر انداخته است؟  ینو ا  یایدب  یمارستانبه ب  خواستهینم

 کنم و برگردم.  یهتا من داروها رو ته یدشما مراقبش باش -

 .کنیدیلطف م یلیخ -

 و روپوش خود را برداشت و به سمت در رفت. یفک  دکتر 

 او شد. یر ذهنش درگ یابا نگاهش او را دنبال کرد و لحظه شوبین
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 جرمن داشت. یبود که اصالت  یکروگر، پزشک تازه کار و ماهر   یتنا دکتر 

 داشت. یبور کوتاه  یبلند بود و موها قد

حدس را زد که سابقا  در ارتش خدمت  ینا شدیم اشیدهورز یکله یرو از 
 خوش برخورد هم بود. یار و بس کردهیم

رساند بود ابتدا به خاطر آنفلوآنزا و بعد   ینکه خود را به اوکرا  یاز وقت   شوبین
 هم گرفته بود. یخوب  یجهه او مراجعه کرده بود و نتخود ب یدرد پا یبرا

جرئت کرده بود   ینشوب  رسید،یم  یکه دکتر به نظر فرد قابل اعتماد  ییآنجا  از 
 کمک به آال خبر کند.  یاو را برا

فکر دکتر که خارج شد سر برگرداند و به آال نگاه کرد که آرام به خواب رفته  از 
 بود.

او باز کرده بود، آال  یدر را رو ینآال خود را به خانه او رسانده و شوب وقتی
 ینکرده بود که شوب  ییر بود تغ  یدهاو را ند  ینکه شوب  یچند ماه   ینا  یآنقدر ط 

 او را بشناسد. ینتوانسته بود به خوب 

ترک  یشهاچشمانش گود و لب یر ز یده،شده بود، پوستش رنگ پر  الغر 
 خورده و کبود بودند.

 .رفتیتلو خوران راه مو چرب بود و تلو یختهبهم ر موهایش

 ها را روانه او کرده بود.پرسش یلاو را به خانه راه داده و س شوبین

 ی. آال ب یرهو غافتاده  یشبرا یآمده و چه اتفاق  یچطور و با چه کس ینکها از 
اما نتوانسته بود حمامش   یردتوجه به او سراغ حمام را گرفته بود تا دوش بگ
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کرده بود، متوجه   یدااو را پ  ینرا کامل کند و از حال رفته بود و بعد از آن شوب
 زخمش شده بود و دکتر را خبر کرده بود.

 ی؟سر خودت آورد ییچه بال یزمآال عز  -

از  یداداز آال خارج شد که نشان م یفیضع یصدا آال را نوازش داد، موهای
 .گویدیم یانشدت تب هذ

 دهان آال گرفت و گوش سپرد. یک گوش خود را نزد  شوبین

 ولت کنم... . خواستمیساشا... منو... ببخش... منو ببخش... نم -

 کرد.  یهشروع به گر  آال

 تموم شد. ینکن دختر، همه چ  یهگر   -

 .کردیهق مرا در آغوش گرفت و نوازش کردط آال هق آال

 .یزمبرم برات غذا درست کنم، استراحت کن عز  یدبا -

 از اتاق خارج شد. فشردیرا م یشکه بغض گلو  شوبین

 چطور خودش رو رسونده... . یست... معلوم نچارهیدختر ب  -

 را قورت داد. بغضش

 نه. یا ریزدی.دانست اشک شوق است که منمی

او  دادیشده بود و احتمال م یدناام یگر بود که د یدهآال آنقدر طول کش آمدن
 را از دست داده است.
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 ینکرد فعال  به ا  یاما سع یامدهسوال بود که چرا ساشا به همراه او ن برایش
 مشغول کرد. یفکر نکند و خودش را با آشپز  یزهاچ

 آال برد تا به خورد او بدهد. یدرست کرد و براو دمنوش  سوپ

 :یکردو توان غذا خوردن نداشت، مدام تکرار م گفتیم یانهنوز هذ آال

 بشه... ساشا... متاسفم... . یطور ینا خواستمیساشا... متاسفم... نم -

 .کردیگذاشت و با ترحم آال را نگاه م  یپاتخت  یز م یظرف غذا را رو شوبین

 ... .یبخور یزیچ یه یدبا یزمعز  -

 و به زبان راند: یدکش  یکوتاه   یغ آال را از جا بلند کند اما آال ج خواست

 ولم کن آشغال... . -

 اوست که قصد آزارش را دارد. یکردافتاده بود و فکر م یوری یاد به

 ... .ینآروم باش دختر، منم شوب -

 آرام شد، در واقع از شدت تب از حال رفت. آال

 او را تکان داد: شوبین

چند روزه  دونمی... میبخور یزیچ یه ید... بایزمچشمات رو باز کن عز  -
 ... .ینخورد یچیه

 .یدرا بوس یشانیاشکبود و پوست پوست آال را نوازش داد و پ  لبکهای

 تو رو هم از دست بدم. تونمیکار رو نکن... نم  یندلم لطفا با من ا یز عز  -
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 در او را به خود آورد. یدنکوب  صدای

 دکتر باز کرد. یرا رها کرد و در را برا آال

 شده دکتر. یهوشدوباره ب -

 کرد.  یخال یز م یخود را رو یفک  یاتوارد اتاق شد و محتو دکتر 

 من حواسم بهش هست، شما برو استراحت کن. -

 گفت:  یکردم یقطور که سرنگ را آماده تزر همان

حالش رو خوب کنه و اگه خوش   یدبا  ینا  کنم،یم  یقتزر  یوتیکب  یبهش آنت   -
 .یادتا صبح به هوش م یمشانس باش

 متشکرم، دکتر. -

 استراحت کند. یآال انداخت و قبول کرد کم رنگیبه صورت ب  ینگاه  شوبین

 آال تکان خوردند و بعد چشم باز کرد. هایپلک 

 یاش از فرط گرسنگ تار بود، دهانش خشک و بد مزه بود، معده  یکم  تگاهش
 .کردیو احساس سرما م سوختیدستش م کرد،یدرد م

 خواست از جا بلند شود دکتر خود را به او رساند و مانعش شد. تا

 .یاستراحت کن یدتو هنوز با یسا،وا -

 ولم کن. -
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در حال سر  یخود شده باشد با دست ملحفه یانگار تازه متوجه برهنگ  آال
 را صدا زد. ینشوب یادثابت نگه داشت و با فر  اشینهس یخوردن را رو

 گفت:  به قصد آرام کردن او دکتر 

توئه   یر هفته هست که درگ  یک  یچارهب  یرمردپ  کنه،یداره استراحت م  ینشوب  -
 خسته شده. یلیو خ

 در آمد و به فکر فرو رفت. یاز حالت تدافع آال

 از آن شب به خاطرش آمدند. یزهاییچ انگار 

 بودم؟ یهوشهفته رو ب یک من  -

 شده بود، دکتر دوباره او را در تخت خواباند. یجگ  آال

نمونده باشه،  یادت یزیاما احتماال  چ اومدیی... البته به هوش میبا  تقر  -
 .یگرسنه و تشنه باش  یدخب... با یلیخ

 در آن فرو برد و به دست آال داد.  یبرداشت و قاشق   یز م  یسوپ را از رو  ظرف

 .یدتمام آن را بلع یقهشروع به خوردن سوپ کرد و با ولع تمام در چند دق آال

 .کردیبه او نگاه مبا دقت  دکتر 

 یه؟ساشا ک -

 سر باال گرفت و به دکتر نگاه کرد. دکتر ادامه داد: آال

 .آوردییتمام مدت اسم ساشا رو به زبان م -
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 و گنگ آال دوخت. یدهخود را به صورت رنگ پر ینگاه آب  دکتر 

 نگفت و به فکر فرو رفت. یزیچ آال

 گذاشت و ادامه داد:  یز م یرا رو یبشقاب خال دکتر 

ساشا رو خبر کنم تا به  تونمیم ی،به من بگ  تونییم یالزم دار یاگه کمک  -
 .یادب یدنتد

 .چیدیدور خودش پ یشتر نگفت و ملحفه را ب یزیچ آال

 .یستن ینه شخص خاص -

 .یداش سر خورد و چکگونه  یاز رو یآن که بخواهد قطره اشک  یب  و

 به نوشتن کرد و ضمن آن گفت:و شروع  یصندل ینشست رو دکتر 

 رم یو م گذارمیپدرت م یبرا یادداشت یهخب حاال که حالت خوب شده  -
 .یمآشغال دون

دکتر از جا برخواست و رفت نتوانست او  یاو شد و وقت  یهمتوجه کنا یر د آال
 را صدا بزند.

نشست و به پانسمان دستش نگاه کرد که به دقت پانسمان شده   یدر جا  آال
 .کردیبود و کمتر درد م

کنارش  یز م یاز بابت دستش راحت شد، پارچ آب را از رو یالشخ وقتی
 .یدبرداشت و سرکش
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گذاشته بود و احساس عذاب   یصندل  یدکتر افتاد که رو  یادداشتبه    چشمش
 که جانش را نجات داده اهانت کرده است.  یکرد که به دکتر   یداوجدان پ

 تخت بلند شد. یو از رو چیدیرا دورش پ ملحفه

 تاکیک ت  یدر سکوت فرو رفته بود که صدا  یقآن قدر عم  ین،مجلل شوب  یخانه
 .رسیدیبه گوش م یساعت به خوب 

از دکتر  ینام یارا برداشت، بلکه بتواند آدرس  یادداشتدست دراز کرد و  آال
 یآدرس  یچکند اما ه  یو بابت رفتارش عذرخواه   یافتهتا بعدا بتواند او را    یابدب

 بود. یپزشک  یهتوص یک صرفا  یادداشت،نبود و 

نشست. سر که بلند کرد،   یصندل  یپرت کرد و رو  یهاآن را به گوش  ناامیدانه
گرفته بودند، توجهش را جلب   یجا  یشیآرا  ز یم  یرو  یش،که روبرو  ییهالباس
 نمود.

 یکه برا  یافتشان، درها و دقت به اندازهرساند و با لمس لباس  یز را به م  خود
 او هستند.

خانه و   ینهمه پول از کجا آورده تا ا  ینا  ینکه شوب  کردیبا خودش فکر م  آال
که   ین،خواب آلود شوب یصدا ینح ینگران را بخرد؟ در هم  یهالباس ینا

 :یدبلند حرف بزند به گوش رسعادت داشت بلند

 یلیبخور بعد برو... هوا خ  ییچا  یوانل  یک حداقل    ری؟یم  یکروگر دار  یتنا  -
 سرد شده.
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منتظرم  یمارانیهم سر بزنم و ب یگهبه چند تا خونه د یداما با یدلطف دار -
 هستن.

 به خود گفت: آال

 .کروگره...   یلشپس فام -

 ادامه داد: ایتن

هم براتون  یادداشت یه یام،شما و دخترتون م یدنبعد دوباره به د یهفته -
 اتاق دخترتونه. یتو ی،صندل یگذاشتم که رو

 دکتر. یدخب، موفق باش یار بس -

 .یدبه گوش رس آمدیها باال مکه از پله  ینشوب یهاقدم یبعد صدا و

 یصندل  یبرداشت، دوباره رو  ینزم  یرا از رو  یادداشتبرگشت و    یمهسراس  آال
 و تظاهر به خواب کرد. یدتخت دراز کش یرو یع انداخت و خودش هم سر 

را برداشت و در  یادداشتجلو آمد،  یدر اتاق را باز کرد و تا صندل شوبین
 گذاشت.  یبج

 !ین؟شوب -

تازه از خواب  کردیو وانمود م کردیرا نگاه م ینباز شوب یمهن یبا چشمان  آال
 شده است. یدار ب

 !یزمآه دختر عز  -

 سمت آال آمد. یجانگل از گلش شکفت و با ه  شوبین
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 !یزمعز  یآال -

 :یدو تا خواست حرف بزند آال در حرفش پر  یدآال را بوس پیشانی

 نگران نباش من خوبم! -

 از ته دل و گفت: یخنده یک  ید،خند شوبین

افتاد؟ چرا ساشا همراهت  یاما بهم بگو چه اتفاق  بینمیرو که دارم م ینا -
 نبود؟

شاد گفت که  یابا چهره ینکرد. شوب یفتعر  ینشوب یرا برا یز همه چ آال
را  یاند وو افرادش حمله کرده و توانسته یوانبه ا یرکدر پوشش س یگروه 

 به آال نشان داد که او یشهارا در اثبات گفته ییهاروزنامه یترور کنند و حت 
حرکت  ینها به آنها، او هم در ااسلحه یبه خاطر اهدا یرارا خوشحال کرد، ز

 بود. یمسه

 آال آمد. یدند یکروگر دوباره برا  یتنماه بعد، دکتر ا دو

به پا داشت که   یاهیبلند و س  یهاآمده بود و چکمه  یبار با لباس شخص  این
 .انداختیدراگونوف م یادآال را به 

 ینبود و با شوب یستادها یراییدر پذ یمی،حال صم ینو در ع یرسم خیلی
 کرد و بعد سراغ آال را گرفت.  یسالم و احوال پرس

است، دکتر تازه   یراییداد که آال همان جا، در پذ  یحاو توض  یبرا  ینشوب  وقتی
 بود. یدهچسب یوار سرش را برگرداند و متوجه حضور آال شد که به ستون د

 . بعد به سمت آال قدم برداشت:یرفتپذ یو و تعارف کرد یچا شوبین
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 دستت چطوره آال؟ -

 سر تکان داد: آال

 خوبه. -

 یگستاخ   یادآوریآال حبس شد و با  ینهشد، نفس در س یکتر نزد یتنا وقتی
 .یدخود خجالت کش

 کرد و گفت:  یآال را وارس یبازو یالیخ یبا ب  ایتن

 دستت چطور شده. ینمبب ینبنش -

 مبل نشستند. روی

آال را باال زد و با دقت به دست   یراهنپ  ینآست  یردبدون آن که اجازه بگ  ایتن
 آال نگاه کرد:

 .یشهکامال خوب م  یخوبه، دستت به زود یلیخ -

 :یدپرس آال

 مونه؟یاون م ی؟زخم چ  یجا -

 آره. -

 بود که دکتر گفت: یاندر چهره آال، آنقدر نما ناراحتی

 کمرنگش کنم.  یبا چند تا جراح  تونمیمهمه م یلیالبته اگه خ -

 آرامش داد. یحرف او به آال کم این
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 کرد و گرم گفتگو شدند.  ینآورد و نشست، دکتر رو به شوب یچا شوبین

آنان گوش سپرده بود و  یهابدون آن که نشان بدهد، با دقت به گفته آال
 .کردیاطالعات استخراج م

 یمقدار یدخر  یبرا یندهماه آ  دارد تا حدود دو یمتصم یتنکه ا دریافت
که دارد   یاست بتواند با پس انداز  یدوار برود و ام  یهبه روس  یپزشک   یزاتتجه
 کند تا بتواند ساکن شود.  یداریرا در آنجا خر  یاخانه

 یدو شن یددرباره او پرس یناز خانه آنها خارج شد، آال فورا  از شوب یتنا وقتی
 یلدل  یناو بوده، به هم  یشک شخصپز   شودیم  یاست و مدت   یتنکه نامش ا
 دارد. ینانبه او اطم

زد و به طرف   یرونآن که شال و کاله کند از خانه ب  یخب" ب   یار با گفتن "بس  آال
 .یددو یتنا

 دکتر! دکتر! -

 و با تعجب به سمت صدا برگشت. یستادا ایتن

هم به  یمیو لباس ضخ دویدیسرد م ینزم یکه پا برهنه رو  یدآال را د وقتی
 به سمت او کرد تا زودتر به هم برسند. یدنتن نداشت، او هم شروع به دو

 دکتر کروگر... . -

 تازه کرد و تازه سرما را احساس کرد. یآال نفس یدند،به هم رس وقتی

 ی؟شد یوانهد -
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 سر باال گرفت و با لرز گفت: آال

 ... .کنم و بگم که  یکه کردم عذرخواه   یبابت گستاخ  خواستمیفقط م -

 گفت:  یو به سرد یددر حرف او دو ایتن

 .ینداره، حاال برگرد برو خونه تا سرما نخورد یاشکال -

 یاطتند از ح ییهاباشد برگشت و با قدم یگریآن که منتظر گفته د یب  ایتن
 حرکتش قلب آال را به درد آورد. ینخارج شد و ا

 و آال را صدا زد. یددو یرونبه دست ب ییبا پالتو شوبین

 او انداخت. یهاشانه یپالتو را رو ینبه طرف او قدم برداشت و شوب آال

 ... .یرو انجام بد یدکه به ذهنت رس  یهر کار یطور ینهم یدنبا -

 نکرد. یگرید یحتبه چهره مغموم آال که افتاد ساکت شد و نص نگاهش

 یادبه چهره آال انداخت و فر  یبار نگاه  یگر د ینشوب یدند،به خانه رس وقتی
 .یدکش  اییرمنتظرهغ

 خون! -

شره  اشینیکه از ب  یخون گرم یسیبا ترس صورتش را لمس کرد و خ آال
 را حس کرد. کردیم

 باال! یر سرت رو بگ -

 را پاک کرد. یخود خون جار ینبا آست ینسرش را باال گرفت و شوب آال
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 !یماغ شدخون د ین! ببیرونب رفتییم یهویی یدنبا -

 .یکردفکر م یتنمبل و هنوز به رفتار سرد ا ینشست رو آال

بور،  یببرد، موها یاداز  توانستیاو را نم یک و فک بار یاستخوان  صورت
 ینب یدر نظرش شباهت  یدطور، شا ینو قد بلندش را هم هم یچشمان آب 

 .کردیساشا را فراموش م دیدیرا م یتنا یو ساشا بود که وقت  یتنا

 زد: یاداز آشپزخانه فر  شوبین

 برات. یارمگرم درست کنم و ب  یز چ یهاز جات تکون نخور تا  -

در، رشته افکارش را  یکه صدا  یکردو به ساشا فکر م یدمبل دراز کش یرو آال
 پاره کرد.

 رفت و در را گشود. یرونبدو از آشپزخانه ب شوبین

 یتن؟ا ییعه! باز هم تو -

 و گفت: یدخند ایتن

 ینجاست؟بدونم ا خواستمیافتاده... م یبمفندکم از ج یاگو  -

 دکتر جان. یکنیمم یداشبراتون پ -

ها از جا بلند شد و از پله  یرایی،به پذ  یایدب  یتناالن است که ا  یدانستکه م  آال
 باال رفت.

را  یتنا یبا او روبرو شود و قصد داشت به اتاقش برود که صدا خواستنمی
 :رفتندیم یراییبه پذ ینشوب یکه به همراه   یدشن
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 آال کجاست؟ -

 گفت:  شوبین

 تازه خون دماغ شد، رفته استراحت کنه. -

 .ینمشبب یدخون دماغ؟ پس با یگفت   -

هست که بنده   یمورد  یک اما    یستباره ن  یندر ا  یعنی  یست،ن  ینگران   یجا  -
 فراموش کردم خدمتتون عرض کنم... .

گفت که آال   یتنبه ا یزیچ یوشبه اطراف انداخت و بعد در گ ینگاه  شوبین
 .یدآن را نشن

 در جواب گفت: ایتن

 چند تا سوال ازش بپرسم. رمیطور... م ینکه ا  -

 .یگردممن هم دنبال فندکتون م -

از جا بلند شد و  یع سر  یداو را شن یها رفت و آال که صدابه سمت پله ایتن
 و خود را به خواب زد. یدبه اتاقش رفت، در تختش دراز کش

 و با تشر گفت: یدبعد، در آرام باز شد و آال از جا پر  ایلحظه

 ید؟اول در بزن یددختر جوان با یهورود به اتاق  یبرا کنیدیجناب! فکر نم -

 یخال  یبرا  یخوب   یموضوع را بهانه  ینبود اما ا  یعصبان   یگر د  یآال از جا  البته
 .دیدیکرده بود م  یمحل یکه به او ب   یتنکردن خشمش سر ا
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اش گرفت و با آال خنده یهاز کنا نمودیم یجد یلیکه تا آن موقع خ ایتن
به او نگاه کرد و  دادیرا نشان م اشیدیمروار یهاکه دندان  یلبخند گشاد
 سر کج کرد:

 ... .یهساشا ک دونمیحاال م -

 نگاه کرد. یتنبه ا ینیبدب با شک و آال

به او  یزهاییچه چ ینو شوب  داندیبود او ادامه دهد تا بفهمد او چه م منتظر 
 گفته است.

 ی؟خب که چ  -

 گفت:  یمیصم یکرد و با لحن  یکتر را به تخت او نزد یصندل ایتن

اگه دربارهشون حرف  یکنمرو بهت بگم اما حس م یزهاچ ینقرار بود من ا -
 درکت کنم. تونمیتو رو هم نشنوم نم یهاو حرف یمنزن

 پوزخند زد: آال

 .یبر  تونییبه درک شدن ندارم، م یازیمن ن -

 .یستن ینهمش هم -

 تامل کرد و بعد شروع به گفتن کرد: یکم  ایتن

 .ینبود یک به هم نزد یلیکه تو و ساشا خ  دونمیم -

 ادامه داد: یتنزل زده بود. ا یتنبه ا یالیخ یبا ب  آال

 ی؟درباره سوالم برداشت اشتباه نکن... تو با ساشا بود کنمیخواهش م -
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 :یدکش  یادشد، فر  یتعجب کرد و هم عصبان  آال

 پرسی؟یم یهها چچرت و پرت ینا -

 .یدبلند شد و سمت آال جه یصندل یاز رو یتننشست، ا یدر جا و

 فقط بهم بگو! -

 !یرنخ -

 ی؟مطمئن -

 ی؟مطمئن یچ  یعنی -

 ی؟بود یبار با چه کس ینآخر  یادته -

 انداخت. یر سر به ز یتننشست. ا یتنصورت ا یآال رو سیلی

 ! واقعا روز اول خوب شناختمت.یکثافت   یهتو  -

 گفت:  یع سر  یتنرا صدا کند. اما ا یندهان باز کرد تا شوب آال

 !یتو باردار کنهیفکر م ینشوب -

 ی؟چ  -

 .کردیباور نم یشنیدرا که م یزیچ آال

 که سمت راست صورتش سرخ شده بود گفت:  ایتن
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و ازم خواست تا  ینداشت  یانهماه یادیمتوجه شده بود که مدت ز ینشوب -
 خواستمیدر کار هست، هر طور شده اون رو سقط کنم اما... من م  یااگه بچه

 .یتو نخوا یدبذارم، شا یانبا خودت در م

 از چه قرار است. یانجر  یده فهمتاز  آال

 نبودم. کسییچچون با ه یستممن باردار ن یول -

 داشت گفت: یر که هنوز سر به ز  ایتن

 .یگمخب، بهش م یار بس -

 آن که به آال نگاه کند از جا بلند شد و به سمت در رفت. یب  و

کرده بود و  یاحترام یباز به او ب  ینکهدلش نبود، او از ا یدل تو آال
 یلیاحساس عذاب وجدان داشت و خودش را به خاطر زدن س  یداشد
 .بخشیدینم

 ... .یسالحظه وا یه یتندکتر ا -

 برنگرداند. یاما رو یستادا ایتن

 گفت:  یو با ناراحت  یدخود را به او رسان آال

 .یدمنو ببخش کنمیکردم... خواهش م  ادبییمن دوباره به شما ب  -

 گفت:  یشدکه از اتاق خارج م  ینیدر را باز کرد و در ح ایتن

 یچشما پولدارها عادت کرده بودم اما تا به حال ه هاییهو کنا یشمن به ن -
 هم عادت کنم. یکی ینبه ا یدبا یدنزده بود، شا یلیکدوم بهم س
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 ها منتظر او بود.پله یینپا یناز اتاق خارج شد، شوب و

نداره" بسنده کرد و از کنار   یمشکل  یچبه گفتن "ه تنها  یستدآن که با  یب   ایتن
 گذشت.  یز او ن

 افتاده؟ یاتفاق  یتن،ا -

 نه، شب خوش. -

 یاطح یکه در انتها  ینشگذر کرد و سوار ماش  یاطتند از ح ییهابا قدم ایتن
 پارک بود شد.

 دکتر کروگر! دکتر کروگر! -

 یهاکه دوباره بدون لباس  یدانداخت و آال را د  ینگاه   یاطاز پنجره به ح  ایتن
را به  ینبار توقف نکرد و ماش یناما ا دویدیکفش، به دنبال او م  یگرم و حت 

 راه انداخت.

اما آال کوتاه  گرددیو برم شودیم خیالینداشت آال تحت فشار سرما ب  حتم
 نبود. یاب

 لحظه صبر کن! یه یتندکتر ا -

 بود. یننبال ماشنفس زنان به دنفس آال

و  کردیم یاو رانندگ  خیالیب  یتنو ا دویدیم هایزهسنگر  یدر جاده و رو او
را  یشدن و یمتا تسل انداختیم یبه او نگاه  یناز پنجره ماش یهر از گاه 

 .یندبب
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خوشحال از  یتنافتاد و ا ینحدود نود متر، آال به زم یبعد از ط  باالخره
 خند زد.دختر گستاخ، لب ینشکست دادن ا

انداخت،   ینگاه   ینهدوباره از آ   یداشت آال به خانه خود بازگردد اما وقت   انتظار 
 .یدد ینزم یآال را هنوز رو

 .یداو را آنجا رها کند و دنده عقب آمد تا به او رس نتوانست

 یادهپ ینکه اخم کرده از ماش  یددکتر را د یابتدا سرش را باال آورد و وقت  آال
 نشست و خودش را جمع کرد. ینزم یشد، رو

 یو اشک تو سوختیداغ بود و م یشپاها لرزید،یوجودش از سرما م همه
 چشمانش هم سرد شده بود.

آال دست   یدبگشا  یتمقابل آال به زانو نشست و تا خواست لب به شکا  ایتن
 لرزانش را مقابل او گرفت و مشتش را باز کرد، فندک بود.

برده بود  یاداز  یزده بود که به کل یروند از خانه بآورد آن قدر زو یادبه  ایتن
 .یردبگ ینتا فندک را از شوب

 .یایب ینجاتا ا یطور ینمتشکرم اما الزم نبود ا -

 یکبشود اما انگار    ینگذاشت و برگشت تا دوباره سوار ماش  یبرا در ج  فندک
 مانع او شد. یزیچ

 آال را آنجا رها کند و برود. توانستنمی

 .ینماهات رو بببزار پ -



 

 
351 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

و  یرا، که هر دو زخم یشپا یکیآال را گرفت و طرف خودش و بعد آن  پای
 خون آلود بودند.

 دونستی؟یم ای،یوونهتو واقعا د -

 .یهسطح یست،ن یزیچ -

 مطب من. ریمی... میاب -

 .یستجدا  الزم ن -

 یکه از آال به دل گرفته بود را فراموش کرده بود، پالتو  ایینهک  یکه به کل  ایتن
 شود. ینخود را دور او انداخت و کمک کرد سوار ماش

 فقط من رو تا دم خونه برسون. یشه،نگران م ینشوب -

بهش تلفن  یدیمرس یپاهات رو پانسمان کنم، وقت  یدبا شه،ینگران نم -
 .کنمیم

 را روشن کرد و گوش به اخبار سپرد. یوراد ایتن

چشم دوخت و ناخودآگاه  یتنداد و به صورت ا یهتک ینماش یبه صندل آال
 .کردیم یسهدر ذهنش او را با ساشا مقا

 از ساشا بود. یباتر تر و زمردانه ایتن

 توجه آال را به خود جلب کرد: یوانوفدرباره ا یخبر  ناگهان

از حادثه ترور جان سالم به در برده   یش،ماه پکه حدود سه    یوانوففرمانده ا  -
 بود... .
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 :یدپرس یتنفورا از ا آال

 مگه نمرد؟ یوانوفا -

 جواب داد: کردیکه انگار اخبار را دنبال م  ایتن

که مرده اما فردا   رسیدیبهش حمله کردن و به نظر م یشحدود سه ماه پ -
 پس فرداش معلوم شد که به موقع فرار کرده.

را  ینماش یتنکه به آال وارد شد، آنقدر حال او را بد کرد که ا  ییدشد شوک
 نگه داشت.

 حالت خوبه؟ -

 .کشهیم یر قلبم... ت -

 بکش. یقخب، نفس عم یلیخ -

او  ییو دروغگو ینشوب یادبه  یبکشد اما وقت  یقکرد نفس عم یسع آال
 .شدیحالش بدتر م افتادیم

 .یرونحاال بازدم رو از دهان بده ب -

با تعجب   یتنبه راه افتاد. ا  یندوباره آرام شد، ماش  یکار را کرد و وقت   ینهم  آال
 :یدبه آال انداخت و پرس ینگاه  یمن

 االن حالت خوبه؟ -

 گفت:  ینهسر تکان داد و با ک ییدبه تا آال

 خوبم. -
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 بود. یو گرم یز حال تم ینکوچک اما در ع  یکروگر جا  یتندکتر ا مطب

از  شدیرا م ینو ا شدیهم محسوب م یتنتنها مطب نبود بلکه خانه ا آنجا،
 .یدکه آنجا بود فهم  یجمع و جور  یبهداشت   یساتاق خواب و آشپزخانه و سرو

 چراغ را روشن کرد و آال به اطراف نگاه کرد. یتنوارد مطب شدند، ا وقتی

 یکنی؟م یزندگ  ینجاا ییتنها -

 .یکنمم یزندگ  ییرو از دست دادم تنها امییدا یشدا سال پ یآره. از وقت  -

 .یاپس تو خودساخته -

 کرد.  یزانآو یخم یپالتو را گرفت و رو ایتن

 قهوه؟ یا یچا -

 .یچا -

 .یدرس یرفت تا به سالن کوچک  یشدر راهرو پ یبا کنجکاو آال

 اشاره کرد و گفت: یبه اتاق  ایتن

 .یامبرو اونجا تا من ب -

بود، تخت، ملحفه و  یمارستاناتاق ب یهبه اتاق مورد نظر رفت، آن جا شب آال
 یدهچک ینزم یبودند و چند قطره خون رو یدو کف اتاق سف یوارهاد یحت 
 بود.

 .یایدب یتنتخت نشست تا ا یلبه آال
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 بفرما. -

 .یدرا د یتنسر بلند کرد و ا آال

 قرار داشت. ینیس یک  یز ن یگرشبود و در دست د یچا یواندستش ل یک  در 

 رو براش گفتم. یز تلفن کردم و همه چ ینبه شوب -

 اوهوم. -

 یاز داغ  یگذاشت تا کم  یکنار  یز م یگرفت و رو  یتنرا از دست ا یوانل آال
 .یفتدب

 او شد. یزخم یبه پاها یدگیدامن او را کنار زد و مشغول رس یبه آرام ایتن

 ی؟پاها راه رفت  ینچه طور با ا -

 بدتر هم سر کردم. ینبا از ا یر تو کل مس یست،ن یزیکه چ  ینا -

 :یدپرس یبا کنجکاو ایتن

 یر؟کدوم مس  -

 داده است. یبه خود آمد و متوجه شد سوت  آال

 ... ولش کن.یچی! هیچیه -

 یتنبود و ارا هم تمام کرده  ییچا یدنکار پانسمان تمام شد، آال نوش  وقتی
 آماده رفتن بود.

 ری؟یکجا م  -
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 کنم، اتاق ها رو مرتب کنم و... .  یلرو استر  یلموسا یدبا -

 منم کمکت کنم؟ شهیم -

 :یدبا خنده پرس ایتن

 کارها برات جالبه؟  ینا ی؟چ  یعنی -

فقط در  خواستینداشت اما در آن لحظه م یبه پزشک  یاچه آال عالقه اگر 
 باشد تا بتواند سر از کار او درآورد. یتنکنار ا

 آره. -

 .کنمیاول استراحت کن بعدا  خودم صدات م یباشه، ول -

افتاد و  ینشوب یادو به  یافترفت، آال که تنها شد فرصت فکر کردن  و
 شد. ینخشمگ

ا نداشته ام یارابطه یگفته بود که با کس  ینآمده بود بارها به شوب یوقت  از 
 یچچند ماه ه  ینا یکه ط   آمدینم  یحاو باور نکرده بود و به نظرش صح  یاگو

 باشد. یامدهن یشپ یلقب یناز ا ییماجرا

 آال؟ -

رساند که در حال قرار دادن ظروف در  یتنبلند شد و خود را به ا یاز جا آال
 آشپزخانه بود.

 ی؟کن  یجا ینتکاب  یها رو تواون ظرف تونییم -

 آره. -
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 شی؟یکه نم  یتاذ -

 نه. -

 .دادیم یجا ینتدر کاب یریمشغول به کار شد و ظروف را بعد از گردگ آال

 شدیم رسیدیبه گوش م ینزم یر که از ز  ییرفته بود و با توجه به صدا ایتن
 باشد. یاسباب کش یاطور برداشت کرد که در حال رفت و روب و  ینا

دادن ظروف تمام شده بود و  یجاو  یریساعت، کار گردگ یماز حدود ن بعد
 .شدندیجا نم هاینتمانده بودند که در کاب یتنها چند تکه ظرف باق 

 دکتر کروگر؟ یتن؟ا -

بود، پس از  یدهاو نشن یاظروف بپرسد اما گو یاو را صدا کرد تا درباره باق  آال
 برود. یرزمینجا برخواست تا به ز

 دکتر کروگر؟ -

در خانه که با شدت  یخانه حکم فرما شده بود با صدا یطکه بر مح  سکوتی
 زنان صدا زد: یادفر  یشکست و مرد شد،یم یدهکوب

 عجله کن! یتن! ایتنا -

 و مانع او شد. یدسر رس یتنبه سمت در رفت تا در را باز کند اما ا آال

 آشپزخونه... . یتو برو تو -

 ی؟چ  -

 لحنش کرد و گفت: یخشم چاشن یکم  ایتن
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 آشپزخونه. یبرو تو گفتم  -

 باز گفت: آال

 ازت درباره... . خواستمیمن تازه اون جا بودم و م -

ناچار دست دور او انداخت و او را با  دهد،یآال حرف گوش نم یدکه د  ایتن
 خود همراه کرد و به آشپزخانه برد.

 ممکنه خطرناک بشه. ینهاگه تو رو بب یدی؟فهم ین،جا بش ینهم -

 با ترس گفت: آال

 باشه. -

 .دمیم یحبعدا  برات توض -

 به سمت در رفت و آن را باز کرد. ایتن

 سدم؟یداشتم هالک م یبود یکدوم گور  یتنا -

 شده؟ یباز چ  -

 دعوام شد و مچم رو شکست. یسمجرم تو اداره پل یهبا  -

 است. یسمتوجه شد آن مرد پل آال

 داخل خانه راه داد و به مطب رفتند.مرد را به  ایتن

 مچت نشکسته، فقط در رفته. -
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شد   یدهمرد شن  یادبدون آن که منتظر اجازه مرد شود آن را جا انداخت و فر   و
 کرد.  یتنروانه ا یو همزمان آن فحش

 دستمزد را گفت و مرد بعد از پرداخت پول آن جا را ترک کرد. ایتن

 رساند. یتنا به ااز رفتن مرد، آال فورا خود ر  بعد

 .یگلوله خورد  یچ  یبرا دونمیم دونم،یرو م یمن همه چ  -

 را گفت و آال را ترس برداشت. ینا ایتن

... یندار یاز تو به پول ن ی،نه دزد کردی،یم ییکارها  یک  یداشت  دونمیم -
 باشه... . یشخص تونهیم یهقض

 انداخت و با عجله به سمت در رفت. یر سر به ز آال

 برم. ینجااالن از ا ینهم خوامیم -

 ... .یساوا یه  -

 دست او را گرفت و آال متوقف شد. ایتن

 .یش حرف بزن درباره ینداره اگه نخوا یاشکال -

 برگشت چشمانش براق بودند. یتنآال به طرف ا وقتی

 حاال برو به همه بگو! یرم،انتقام بگ خواستمیم -

کار رو کنم زودتر انجامش   ینا خواستمیاگه م گم،ینم یبه کس یزیمن چ -
 .دادمیم



 

 
359 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

فورا  خودش را سد آال کرد و در را  یتنبرود اما ا یروندر را باز کرد تا ب آال
 بست.

نذاشت، حاضر بود   ینخبر کنم اما شوب  یسپل  خواستمیم  یبود  یزخم  یوقت   -
 ... .یهکارها چ  ینا یل... خب بهم بگو دلینر  یمارستانب یول یریبم

 .یدندفرو چک یشهاگونه  یو قطرات درشت اشک از رو یهگر   یر زد ز آال

تا او را کامال  در   یافتکم جرئت  دستش را دور او انداخت و کم یدبا ترد ایتن
 آغوش بکشد.

 نشده. یزیآروم باش... چ -

 نشستند. ینهبرد و مقابل شوم یراییاو را همراه خود به پذ ایتن

 .کردیم یههق گر را بغل کرده بود و هق یتنآال ا حاال،

 شده بود. یسکامال  خ  یتنآال آرام شد، شانه ا وقتی

 چشم دوخت. ینهجدا کرد و به آتش شوم یتنخودش را از آغوش ا آال

فقط چون من نتونستم رو کشت هنوز زنده هست  یمکه پدر واقع  یمرد -
 کنم.  یک بهش شل

 متاسفم. -

 افزود: آال

بود که بهم کمک کرد فرار کنم اما گمش کردم و االن اصال   یساشا کس -
 هستش. یتو چه حال دونمینم
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 گرفته گفت:  یتازه را پاک کرد و با صدا هایاشک 

 که دوستم داشتن رو از دست دادم.  یتنها کسان  -

 گفت:  ایتن

 .یرو دار ینوبهنوز ش یول -

 .یدخند آال

درصد هم بهم اعتماد نداره و همش  یک  یحت  یول گی،یآره راست م -
 نگرانمه.

 و... . یتو جوون  ینکها یبزار به پا -

 کرد:  یلطور تکم ینجمله را ا آال

 بهش دروغ گفتم... . یادو ز -

 صورتش کنار زد و گفت: یآال را از رو یختهبهم ر یموها ایتن

 .یو باهوش یباز ینکهو ا -

 بود. یساش خشانه یافتاد که رو یتنا یراهنآال به پ نگاه

 آن اشاره کرد و گفت: به

 کردم.  یسدکتر کروگر لباست رو خ یدببخش -

لباسش که آال هنوز متوجه آن نشده بود اشاره کرد و  یبه قسمت خون  ایتن
 گفت:



 

 
361 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 یتنشده، بهتره برم عوضش کنم، ضمنا  من رو ا یون خ یننداره، بب یاشکال -
 صدا کن.

 به اتاقش رفت و در را بست. و

بودند  یدترد یآهسته که از رو ییهابا قدم ید،به ذهن آال رس یآن فکر  یک 
 به دنبال او وارد اتاق شد.

 یدنبود که با د یشهابه تن کرده و در حال بستن دکمه یدجد یراهنپ ایتن
 آال جا خورد:

 اومده؟ یشپ یمشکل -

با چند قدم خود را  یدبگو یزیبدون آن که چ داشت،یکه چشم از او برنم  آال
 گذاشت.  اشینهس یبه او رساند و او را بغل کرد و سر رو

 یتنتعجب کرده و زبانش بند آمده بود. آال سر بلند کرد و به چشمان ا ایتن
 شد. یرهخ

باشند به خود آمد و آال از آغوشش  یختهر یشآب سرد به رو یسطل انگار 
 جدا کرد.

 .یکنیکار م  یچ  یدار فهمییتو نم یه،کاف  -

 در را باز کرد و با اشاره به آن گفت: ایتن

 .یروناز اتاقم برو ب -

 نشست. ینهرفت و دوباره مقابل شوم یرونموم و پکر از اتاق بمغ آال
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 یتنا  کردیبود اما در آن موقع فکر م  یمانکه کرده بود پش  یهم از کار  خودش
 با او باشد. خواهدیدوست دارد و م یشتر هم ب یدرا اندازه ساشا، شا

 یمتریبار لحن مال ینکنار آال نشست و ا یتنکه آرام شد، ا  یقیاز دقا بعد
 گفت:

رو  یزیچ ینمتاسفم اگه برخوردم خشن بود اما اون موقع اصال  انتظار چن -
 نداشتم.

 .یدبدون مقدمه به طرف آال خم شد و گونه او را بوس و

 ممانعت کرد. یتنداشت به آغوش او بپرد که ا یبه وجد آمد و سع آال

 نه. -

 بود محو شد. یانکه در چهره آال نما  خوشحالی

 فاصله گرفت و گفت: از او یکم  ایتن

من  یول یکنیچه کار م یدار دونیینم یهنوز به درست  ی،جوون  یلیتو خ -
 .فهممیم

 پوزخند زد: آال

تو خواب  یکه من از سر گذروندم رو تو حت   یزاییچ یسالمه ول یستمن ب -
 .بینییهم نم

 رفت. یگریبرخواست و به اتاق د یبا او بحث نکند از جا ینکها یبرا ایتن

 ید؟کرد  یداقدر نسبت به هم تنفر پ ینشما دو تا چه مرگتون شده؟ چرا ا -
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چه   یتنا  یندو منتظر بود بب  یکردآال از دور آنها را نگاه م  ید،پرس  یتناز ا  شوبین
 .دهدیم یجواب 

 گفت که چهره او را درهم کرد.  یزیچ ینخم شد و در گوش شوب یکم  ایتن

 .زنمیشه باهاش حرف مبا -

با تشر به سمت آال هجوم برد و  ینبعد از رساندن آال رفت، شوب یتنا وقتی
 شانه او را محکم گرفت و تکان داد:

اگه االن بابات بود   دونییم  کنی؟یدختر؟ چرا مثل... رفتار م  یهمشکل تو چ  -
 .کندیزنده پوستت رو مزنده شد؟یم یچه حال فهمیدیو م

و دوان دوان خود را به اتاقش رساند   یدکش  یندست شوب  یر اش را از زشانه  آال
 و در را هم محکم بست.

 زد: یادفر  شوبین

ساشا رو  یدهات  یکه اون پسره  دمیکارهات اجازه م  ینبا ا یاگه فکر کرد -
 .یاشتباه کرد ینجاا یبکشون 

 .یختخانه را به هم ر یلشد و وسا ینخشمگ آال

 کرد.  یستنگوشه نشست و شروع به گر   یک  بعد

 در زد و گفت: شوبین

 .ینهتو رو بب خوادیبرگشته و م یتنا -

 تر نشست.را پاک کرد و مرتب یشاشکها آال
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باشد،   یدهرا فهم  یبد  یز که چ  یبهت زده، مثل کس  یابا چهره  یتنباز شد و ا  در 
 پا به درون اتاق گذاشت.

به سمت آال  یعرا قفل کرد و سر  و در  یدجه یتنرفت، ا ینکه شوب همین
 .یدشتافت و او را در آغوش کش

داشت   یتنکه تا آن موقع نسبت به ا  یتمام حس نفرت   یقه،دق  یکدر عرض    آال
 فراموش کرد و دستانش را دور او حلقه کرد.

 یتن؟ا یگفت   ینچرا به شوب -

 اشتباه کردم. یدشا -

 گاه کرد، آال گفت:او ن یهادستانش گرفت و به لب یانآال را م صورت

 یای؟ب یدنمکه حداقل به د  دییپس قول م خواییحاال که منو نم -

 که آال فورا  ادامه داد:  یدبگو یزیخواست دهان باز کند و چ یتنا تا

 سخته... . یمجرم فرار یهبا  یکه زندگ   دونمیم -

 آرام شود: یادهان او را گرفت تا لحظه یجلو ایتن

 .یکن  یو با من زندگ  یایب خوامیازت م -

 را بشنود. یزیچ ینجا خورد، انتظار نداشت چن آال

 و باز گفت: یداو را بوس ایتن

 .کنمیصحبت م یناالن با شوب ینهم -



 

 
365 

 رمان یک| سدگل کاربر انجمن  یارمان آنهدون
 

 او را گفت: یاز جا بلند شد تا به سمت در برود اما آال جلو ایتن

 کار خطرناکه!  یننه، ا -

 آشفته آال را نوازش داد: یموها ایتن

 .شهینم یزیچ -

 او را هل داد: آال

 !شهیم یوونهد یاگه بهش بگ  شناسی،یرو نم ینتو شوب -

 دستانش گرفت و گفت: یانباز صورت آال را م ایتن

 .افتهینم یکه اتفاق   دمیم ینانبهت اطم -

 از اتاق خارج شد و آال را تنها گذاشت. ینصحبت با شوب یبرا ایتن

 و انتظار، عذاب بود. گذشتندیم یبه کند دقایق

نگران شد و گمان کرد که با  ید،را د یندر باز شد و آال، شوب یوقت  یتنها در 
 گفت:  ینانداخته است اما شوب یروندعوا کرده و او را از خانه ب یتنا

 منتظرته. یینطبقه پا یتنا -

 نبود. ینشوب یز آم یدآن قدر خوشحال شد که متوجه لحن تهد آال

 را گرفت: یشجلو یناز اتاق خارج شود شوب خواستیم وقتی

 .یبرنگرد ینجابه ا یگهکه د  یهمراه اون بر  تونییم یفقط به شرط  -

 .یکی ینرا داشت به جز ا یگریانتظار هر حرف د آال
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همه  ینراگونوف باشد که ازمان د ینهمان شوب ین،شوب ینا شدینم باورش
 کرده است.  ییر تغ

 ادامه داد: شوبین

 تو رو ندارم. یاز من گذشته و تحمل دردسرها یسن یگهد -

 کنم.  یعمرم رو در آرامش سپر  یهبق خواممی

 ی؟بزن  ییهاحرف ینچن تونییچطور م یتو مثل پدر من ینشوب یول -

 یگرینبود اما چاره د یچندان راض یشهاکه خودش هم از گفته شوبین
 راه کنار رفت: یعزمش را جزم کرد و از جلو دیدینم

من بودم که حمامت  یدم،برات زحمت کش یشتر من از دراگونوف هم ب -
دراگونوف... اون فقط بلد  دادم،یو بهت دارو م پختمیبرات غذا م کردم،یم

و بغل کنه و چند کلمه حرف بزنه... اما تو  ینهو رو بببار ت یک یروز یدبود شا
نگو  بهمدو بودم، پس  یو من شماره یاون رو دوست داشت  یشههم ی؟چ 

 مثل پدرت بودم.

 حق داشت. شوبین

شد و با خود فکر کرد کاش  یگذشته، اشک از چشمان آال جار  یادآوری با
ا اصالح کند و کار به تا رفتارش ر  دادندیم یحدراگونوف به او توض یا ینشوب

 شده بود. یر د یلیخ یگر نکشد اما افسوس که حاال د ینجاا

 عاشقم بود. یطیاون تحت هر شرا یستی،من اشتباه کردم، تو مثل پدرم ن -

 احمق بود آال. یهخب اون  -
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به دراگونوف   ینشوب  یبردارد اما از آنجا که ناسزاها  یتکه لباس  خواستیم  آال
 رساند. یراییبود صرف نظر کرد و بدو خود را به پذتحمل  یرقابلغ یشبرا

 یتو اون خونه زندگ  تونییکه م یمطمئن یای؟که باهام م یآال... مطمئن -
 ی؟کن

 گذشت و از خانه خارج شد.  یتننگفت و از کنار ا یزیچ آال

 به دنبال او به راه افتاد: ایتن

 صبر کن. -

 را روشن کرد. ینماش یتننشستند و ا ینماش در 

 .یاریبا خودت ب یشتریب یزایانتظار داشتم چ -

تا پنهان  یدبود کش یدهدزد ینرا که از خانه شوب یاجعبه یدامنش را رو آال
 باشد و گفت:

 از اون خونه ندارم.  یسهم یچه یگهمن د -

 یرو یر قطرات اشک سراز کرد،یکه از پنجره رفتن آن دو را نگاه م شوبین
 لب گفت: یر اش را با دستمال پاک کرد و زگونه

 منو ببخش... . -

*** 

 نهم فصل

 خودکشی
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 و نهصد و پنجاه و هفت هزار 

 

 نشست. یوسط جو یحالیبا ب آال

آب چشمه، احساس  یشان بود و از سرماخانه یکیکه در نزد  ییجو همان
 کرد.  حسییب 

به سرم اومد... بعد از  یچ  یکه نبود  یچند سال ینتو ا یدونی... نمیوژاسر  -
 کرد.  ییر تغ یزاچ یلیرفتن تو، خ

 لرز به تنش افتاد. ید،دراز کش یوسط جو یرا دراز کرد و به آرام پاهایش

کرد و نجاتم داد،   یداجدا افتادم، گلوله خوردم و بعدش ساشا منو پ  یناز شوب  -
 یبدبخت  یهنتونستم بهت حق ندم، به  یول یکار کرد یباهاش چ  یدمفهم

تو  یدوستا یکه انگار  یرکس یاعضا یدمرسوندم و شن ینخودم رو به شوب
 دکتر  یهبودم،  یحمله کردن و ترورش کردن، من زخم یوانهم بودن به ا

 یکه من وقت   یداشت  یچه حس یاگه بود دونمیکرد، نم  یدگیبهم رس یآلمان 
 یخوب  یلیخ یهودی یتنارد رابطه شدم، اباهاش و یه،قراره بره روس یدمفهم

معتقد هستم و تا شب  یستباپت یهبود، انقدر خوب بود که باور کرد من 
 بکنه... . یازم درخواست  یدازدواج نبا

 آرامتر ادامه داد: ییو چشمانش را بست، با صدا یدخند آال
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اولش  اما من فرار کردم چون از  یمو قرار بود اونجا ازدواج کن یهروس یمرفت -
من ازش سوءاستفاده کردم تا   فهمی؟یباهاش ازدواج کنم؛ م  خواستمیهم نم

 اقدام کنم، یوانانتقام از ا یبه کشورم برگردم و برا یدجد یتبتونم با هو

 یاز رو یرا که در دست داشت لمس کرد و همزمان با آن اشک  یاحلقه آال
 اش سر خورد.گونه

 یوقت   یم،شد  یوارد مهمون   یرکس  یخودمو ولگرد جا زدم و با چند تا از اعضا  -
رو تموم کنم سر و  یکار اون لعنت   خواستمیشدم و م یک نزد یوانخوب به ا

ساشا... شده بود محافظ  ی؟شد، حدس بزن ک  یداپ یمیقد یآشنا یهکله 
تو  هخالص یچطور اعتمادش رو جلب کرده بود ول دونمینم یوان،ا یشخص

افتادم   یر گ  یدنکه د  یرکس  یرو بکشم، اعضا  یوانکارم مداخله کرد و نذاشت ا
 یکتکم زد، صدا  یفرار کردن و من موندم و ساشا، ساشا فورا منو برد و بدجور

 و بعدش از هوش رفتم. شنیدمیرو م یوانا یهاخنده

 شدن چشم دوخت.  یکو به آسمان در حال تار  یدزد و به پشت خواب  یغلت   آال

نجات جان من  یکرد که برا  یفخونه ساشا به هوش اومدم، برام تعر  یتو -
رو سر و سامان  یهقض یطور یهکارم مداخله کرده و بعدش مجبور شده   یتو

شده تا   یوانترور بوده، گفت محافظ ا  یقصد برا  یه  ینفکر نکنه ا  یبده تا کس
رو مثل  من یوانچشم ا یجلو ینهم یاون نفوذ داشته باشه، برا یبتونه رو

از دستش  یرم،ولم کرده تا بم یاگوشه یهسگ زده و بعد وانمود کرده که 
تو  ذاشتیو م داشتیکاش دوستم نم  گفتمیبودم و به خودم م یعصبان 

تا دوباره بتونم به ساشا اعتماد  یدطول کش یکارم موفق بشم، بعد از اون کم
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ساشا ازم خواست  بشن،  یدهام ناپدزخم  ینم و چند ماه هم زمان برد تا جاک
 یکارش رو فراموش کنم، برا  تونستمیمن نم یکنم ول  یبمونم و باهاش زندگ 

من رو  یگهاون من رو نخواست، د یول ینشوب یشبرگشتم پ خبر یب  ینهم
از نکرد، من ب یگند زدم، بهتر بگم اصال  در رو رو  ینخواست و گفت که حساب 

 یداشت تو یره،نم  یادمبودم،    دهساشا که بارها ترکش کر  یشناچار برگشتم پ
سمت  یدیمدو یام،شون مکه دارم سمت خونه  یدکه منو د  کردیمزرعه کار م

بگم که ساشا  یخشکمون زد، مونده بودم چ  یدیمبه هم رس یو وقت  یگههمد
 یهکرد اشکم روان بشه، خودش هم گر   یصورتم و کار یخوابوند تو یلیس یه
 یهجلو و بغلم کرد، هر دو گر  یدها پر وونهینگذشته، مثل د یقهدق یه کرد،یم
احساس عذاب   یششبرگشته بودم پ  کسییب   یاز رو  ینکهو من از ا  کردیمیم

 .کردمیوجدان م

 شدند. ینسنگ یشروع به سرفه کرد و چشمانش اندک  آال

به طور  یرکش نکنم و من قبول کردم؛ بعد، وقت ت یگهازم قول گرفت که د -
 یوانرو اسکورت کنه و همه حرفاش درباره نفوذ رو ا  یوانقراره ا  یدمفهم  یاتفاق 
که   ییو رفتم جا یدماسلحه دزد یهدروغ بوده حسم بهش برگشت،  هاینو ا

 ... .یومدهر چقدر منتظر موندم ن یومد،ن یباشه ول یوانقرار بود ا

 کرد:  یهشروع به گر  آال

 .یرممنو ببخش که نتونستم انتقامت رو بگ -

 یریت  یدماشه را کش  یبود اما وقت   یکسرش گذاشت و آماده شل  یرا رو  اسلحه
 نشد. یکشل
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 ... .یهاه لعنت، خال -

 را در آورد. یکوچک   یشلوارش چاقو یبرا انداخت و از ج اسلحه

 یادته؟ ی،رو خودت بهم داد یبیج یچاقو ینا -

خون فواره زد و  ید،شاهرگ دست چپش گذاشت و محکم کش یرا رو چاقو
 کرد.  یدااحساس ضعف پ ید،که د  یآال از شدت سوزش و حجم خون 

بازش، به   یمهشود و با چشمان ن  حسیرا درون آب سرد فرو برد تا ب   دستش
 چشم دوخت. یزیخونر 

 شد. هوشیب  یزیبعد از شدت خونر  دقایقی

**** 

 روز بعد دو

 

 ... .یکار کرد  یآال... تو چ  -

خفه   یبا صدا  کردیم  یز دار سر و صورت آال را تمکه با دستمال نم  یدر حال  مرد
 یهاو لب  یدهجمله را به زبان آورد و سپس به صورت رنگ پر   ینا  ینیو غمگ

 ماند. یرهلرزان آال خ

 .یدبگو یزیچ کردیم یبود که انگار سع یطور یشهالب حرکت

 دستانش گرفت و به زبان آورد: یانصورت سرد او را م ردم

 یزم؟عز  شنوییمنو م یصدا -
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را صدا   یتکان خوردند، انگار سرگ   یشهاهم فشرد و لب  یچشمانش را رو  آال
 .یزدم

 گفت:  یدیدر چشمان مرد حلقه زد و با ناام اشک 

 ترکم نکن... . کنمیمنم ساشا، خواهش م -

او  ینهس یو او را در آغوش گرفت و سرش را رو یدکنار آال دراز کش  سپس
 گذاشت.

 ترسیدیبشنود و آن قدر آرام بودند که م توانستیآال را م یهانفس صدای
 باشد. ینهر کدام از آنها آخر

 .گفتمیبهت دروغ م یدمتاسفم... نبا یلیخ -

 .یزدو حرف م  یکردم  یهها گر دست آال را در دست گرفته بود و مثل بچه  ساشا

 منه...   یر ... تقصکردمیکار رو با تو م  ینا  ید... نبایکردمکار م  یوانا  یبرا  یدنبا  -

 یگر بار د ینآال که قطع شد، دوباره به صورت او نگاه کرد. ا ینفسها صدای
 باز بودند. یمهو چشمانش در حالت ن زدندیرا صدا نم یکس  یشهالب

 

 پایان
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر 

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 

 ما   اییزارمان 

 

 

 

 رمان نسخ

 

 

 مارانارمان  

 

 

دور   اهبااز گباشببب.به یهمبه ه
 اکه رو  ااگاشب.ه  ییبه شبرو  م

 یباداز یلیخ یر من و کو کبا  ینبد  آ 
که از   یمثل ان. امز ان. ام ذار ؛یم

گرف.به شبببدز  گنبا  یدخ.ر ب یبک
 سببر عاشببت  یککه قلب   یان. ام

 یزهبباه یلیکردززز خ یببا  رو سببب 
هسبت که هنوز میبخن نیبد ززز  

وعود دار  کبه همبه از  ییراز هبا
  در ییبنم.لجب م  شبون یدنشبن

اک با  هبا اف.باد    یلیگباشببب.به خ
از دور و  یلیبود  کبه من  کو  و خ

ه   حببد  یمون ح.  یبباناطراف
  زدی  ینم

 هببااببلبو   مبیببان آرامبی 
زدگی! اش  دهبار طوفبان زنبدگی

شبببود و یک دهلیز کاریک می
یبی که روشبنایی می ه! اف ند سبه

در این کباری یز او و آرکبا ببا 
دانسببب.ن هیزهایی که نهباید  
در اقیبانوسبببی خباموش فرو 

رونبد  دری  از یبک نباعیز می
در میبان! کباری ی کبه آنهبا را 

ببایسبببت ببه احباطبه کرد   می
 کواننبد هنبگهر آنچبه کبه می

بیاندازند  ح.ی دسب.ی آایب.ه 
 .به خون 

نهات دخ.را که با شی ن.ا  
ا مییببه که همه باعث کنهیه

کنبهز میزنبدگیا رو دگرگون 
ا که عیبت رو کهدیل به کنهیه

کنبه و دورا میبار   ان. بام می
گرد  کبا ان. بام حبا  اون بر می

سبببا  هباا از دسبببت رف.به 
زندگیا رو بگیر  ولی حضبور 
ناگهانی یه آدم کوا زندگیا 

کنبه حبا  اون رو دو د  می
اون باید ان.خا  کنهززز عیبت 

 !یا ان. امززز ؟

 م الله  م الله  م الله 

https://forum.1roman.ir/threads/133959/
https://forum.1roman.ir/threads/184282/
https://forum.1roman.ir/threads/142919/
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 سمید به رنگ آراما ام ریزاد 

 

 ا عنوبی  نجر  
درسبت روز بلد از مراسب  دفن مادرش  زار 

کنبد و اش را ببه امبان خبدا رهبا میزنبدگیو 
ببا دلی داابدار و  ییبببانی کبه مهر ننبگ 

اا دور  در د  رود بببه ن  ببهخورد   می
هباا سبببوادکو  د هنبدمبا  بلبد از آن عنگبل

اش را براا همییبه روزا که کهران و خانه
کرس کرد   در یببک روز بببارانی و سبببرد 
زمسب.انی  در د  سبیا  اکاقک نمور موسبسبه 

اش قبدم  گیبا   ننهبالیب ببه زنبدگیگبل و 
گاارد که قرار اسببت رنگ سببهز بزند به می

خهر از این کبه سبببمبت دیگر روزهبایا بی
زند کا دس.ا به او ایران  کسی با  با  می

برسببد  شببب و روز ندارد کا ردا از او  یدا 
هبایا را کنبد و بلبد  باسبببخ کمبام سبببوا 

هایی که خوا  شب و آراما بینود  سوا 
حراما کرد  اسببببت  مردا کببه روز را 

ایرکی بنبالبد یبا از درد دانبد از درد بینمی
 …!دورا

ایببن کبب.ببا  داسبببب.ببان زنببدگببی  
سبت که به همرا  دوسب.انا  دخ.را

در بهزیسب.ی بزر  شبد  و اکنون در  
اا قببدیمی بببا آنهببا زنببدگی  خببانببه

کندز قرار اسببت سببرنوشببت هر می
کبدام ببه نحوا رق  بخورد کبه در  

آنها  رداخ.ه خواهد خال  داس.ان به 
شبدز سبرنوشبت الینا  دخ.ر  بهورا 

نهبایبت قلها براا محهبت ببه  کبه بی
کمبد نیز در حبا  کحولی  این و آن می

رحمانه مورد  شبببگرس اسبببت که بی
هجوم آفات حسبادت و طم  دیگران  
و کر  از م بافبات آنهبا قرار خواهبد 

 .گرفت

ارمان با وضب  مالی بدا که  
براا  دارد همه کالشبببا را  

 بب  گببرفبب.ببن خببواهببر  
ردانبه اش  ریمبا   از  بدر ببد  ده

کنبد  امبا  سبببر رسببب.ا می
درسببببت وقب.بی مبوفبت بببه  
بببرگببردانببدن خببواهببرش  

ا  شبود که م.وعه راب ه می
 ببنببهببانببی  ببریببمببا  بببا 

کبریبن رفبیب با   بببمبیبمبی
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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