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  اسب كره
  

  خسرو باقري: برگردانشولوخوف ـ ميخائيل 
  

ز شـكم مـادر بـه روشـناي     اسـب ا  كردند، كره ن وزوز ميآهاي سبزرنگ بر فراز  ن كه انبوه مگسهِيي پِ در كنار پشته
ي تـوپي درسـت بـاالي     گلولـه . اين جهان آشنا شد وحشت بود با نخستين چيزي كه در. هنگام پاي نهادتابناك روز

انگيـز اصـطبل را در بـر     فضـاي وهـم   ،باخت د و دود كبود، سبك و گريزپاي آن كه هر دم رنگ ميمنفجر شسرش 
يگر كز كرده، بـه ميـان پاهـاي    ش مرطوب بود، بار دا اسب كوچك را كه هنوز تن  ي هولناك انفجار، كره زوزه. گرفت
باريد و گـاه سـقف را    وقفه مي ل بيسفالين اصطبانگيز باروت، بر بام  هاي توپ همراه بوي نفرت تركش. راند شمادر
ايستاد و چـون   از وحشت، روي دو پاي خود ،1اسب، ماديان كهر تروفيم مادر كره. زد شكافت و زمين را شيار مي مي

  .ق كرده، ديگر بار بر پشته افتادي كوتاهي كشيد و با پهلوي عر شيهه طاقت نياورد
خانـه،   خروسـي كـه از تـرس آتـش تـوپ     . كردند زوز ميندتر از پيش وها بل در سكوت سنگين پس از آن، مگس

چـي مجـروح، از    در كلبه، مسلسل. ا، آوازي سر داداز حصار بگذرد، با صدايي گرفته اما بلند و غر ت نكرده بوداجر
 وي كلبه، زنبورها،ر ي روبه در باغچه. داد د و گاه به زمين و زمان دشنام ميكشي ناك گاه فرياد ميناليد و خشم درد مي

آن سوي دهكده، صداي مسلسـل كـه    زار كردند و در علف رنگ خشخاش وزوز مي هاي مخملين و سرخ بر فراز گل
سـتين  ي دو شليك توپ امـا، مـادر، ماديـان كهـر، نخ     در فاصله. گرفت كرد، خاموشي نمي امان شليك مي يكريز و بي

بار، تماميت به دهان گرفته بود و براي نخستين ليسيد و فرزند، پستان پر شير مادر را  فرزندش را با عشق و مهري مي
  .نوشيد پايان عشق مادري را مي هستي و شيريني بي

بست و گاه دهكده منفجر شد، تروفيم از كلبه بيرون آمد، در را محكم  ي توپ، آن سوي خرمن وقتي دومين گلوله
ش را ا تابيـد، چشـم   ي در اصطبل مي وزنهكرد تا نور خورشيد كه از ر باني ش را سايها دست. به سوي اصطبل پا كشيد
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مكـد،   ر را مـي اسب، لرزان و با زحمت، پستان ماد زد و همين كه ديد كره ي وسط اصطبل را دور مي پشته. آزار ندهد
 ش آورد و سيگاري پيچيد و تازها وجو كرد؛ بيرون ش را جستا ي توتون جيب هاي لرزان، كيسه دستپاچه و با انگشت

  :ش به سخن گشوده شد و گفتا ه خود آمد، زبانآن وقت بود كه ب
   ...هي  ...تو اين گيرودار . تو هم زاييدي، اونم ...باالخره تو هم  ...كه اين طور  ...هي ـ 

  .باريد خوري مياز لحن تروفيم تلخي و دل
هاي خشـك   ساقه. ه بودش زبر شدا ش خشك و پوستا عرق بدن. رسيد اندازه الغر و نحيف به نظر مي ماديان بي
چشماني سخت خسته داشت، اما شادي و غرور در . شد ش ديده ميا جا روي بدن جا و آن هاي پهن، اين علف و تكه

حيـوان را بـه   . هاي خشك ماديان به لبخنـدي گشـوده شـد    يي انديشيد كه انگار لب تروفيم لحظه. آن ها موج مي زد
. دن و خره كشـيدن اسـب، فضـاي اصـطبل را پـر كـرد      صداي جوي. ش آويختا سوي آخور برد و توبره را به گردن

  :اسب انداخت و رو به ماديان گفت ا سردي و ناخشنودي، نگاهي به كرهتروفيم به چارچوب در اصطبل تكيه داد و ب
   ... ها ي آن جيم شدن اين بود نتيجه... خوب، پس اين بود  ...ـ 

  : و چون ماديان جوابي نداد، ادامه داد
خـواي   آخه مي ...ي كيه؟ آخه  افتاده دونه پس ، كه خدا مينه اين ... آوردي بچه مي 2ايگناتاسب اقل از كاش ال ـ

   ...چه كنم؟  ...يي كه رو دستم گذاشتي، چه كنم  من با اين كره
پرتو خورشيد از شكاف . شكست هاي جو در هم مي ل را صداي قرچ و قروچ جويدن دانهگون اصطب سكوت تيره

ي چپ تروفيم را كه نوازش كرد، سبيل  گونه. پاشيد يافت، گردي زرين بر آن مي خزيد و هرچه را مي ميدر، به درون 
  . تر كرد ش را ژرفا گون دور دهان يي درآورد و شيارهاي تيره ريش او را به رنگ مسي گداخته رنگ و ته سرخ

. رست نزديـك مـادر ايسـتاده بـود    جا، د بازي چوبي كودكان، روي پاهاي بلند و الغرش، آن ، مثل اسباباسب كره
  : كرد و گفت اسب كرهاش كه از دود توتون، رنگ گرفته بود رو به  تروفيم با انگشت اشاره

   ...آخه اما  ...اما  ...ها  ...شيطونه ميگه كلكشو بكنم ـ 
نظر  ش را ازا ش را به هم زد و با تمسخر اربابا هاي اش را به سوي تروفيم چرخاند، پلك گرفته ماديان نگاه خون

  .گذراند
  : كرد كه آن شب، تروفيم براي فرمانده تعريف مي

ديـده   ...ل هم كه اصال نعرفت، چهار  يورتمه كه نمي! اونم كي، اسب من. كرد خيلي احتياط مي ...خيلي  ...آره ـ 
ديدم كـه   ،ه را درآوردمخوب كه ته و توي قضي. ولي حاال زود خسته ميشه. باد ...مثل باد بود  ...بوديش كه فرمانده 

س  كاري ...خوب فرمانده چي ميشه كرد  ...ام كوچيكه كوچيك  شنگه فرمانده، كهره، خيليقاما خيلي  ...بعله، آبستنه 
   ...نه  ...كه شده 

ي شمشـير را   دار فلزي چاي را چنان محكم در دست گرفته بود كه انگار هنگام حمله، قبضـه  فرمانده، ليوان دسته
ـ   هـا، بـي   آلوده نگاهي به چراغ انداخت، كه شـاپرك  خواب. فشارد مي ش ا ي زرد رنـگ  هـاي شـعله   رد زبانـه تابانـه، گ
آمدنـد، خـود را بـه     آوردند، لحظاتي كوتاه بـه رقـص درمـي    باره هجوم مي باز اتاق، يك ي نيمه از پنجره. رقصيدند مي
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آمدند و باز و  گاه گروهي ديگر باز از پنجره مي آن. سوختند مي ...سوختند  زدند و بعد مي ي چراغ مي ي گداخته شيشه
   ...باز 

  :فرمانده رو به تروفيم گفت
ايم مگه  يلايم، كو كولي ...مرد  ...آخه مگه ما . كهر يا سيا، فرقش چيه؟ تو كه بايد باالخره، دخلشو بياري ...ببين ـ 

ي كل بياد، بخواد از گـردان بازديـد    فكرشو كردي، فرمانده ...بابا  ...اي  ...و، بندازيم دنبالمون هر جا اسب كرهما كه يه 
آبـرو   تـو ارتـش پـاك بـي     ...هم بريزه  ه، جفتك بندازه و شلوغ كنه، همه چيزو باسب كرهاين  ...وقت اين  اون ...كنه 

سـط جنـگ   س ورد ...اونـم كـي    ...شكمش باال بيـاد  ! جوري گذاشتي اين افتضاح باال بياد آخه چه ...ميشيم تروفيم 
   ...به مهترها دستور اكيد دادم كه اسبارو از ماديونا جدا نگه دارن . م خوب چيزيهمواال خجالت و شر ...هي  ...داخلي 

هـا   خورشيد هنوز سر نزده بود و شبنم. دم، وقتي تروفيم از كلبه بيرون آمد، تفنگي بر دوش داشت روز بعد سپيده
ي پياده نظام لگدمال شده و نهرهاي  زار طربناك كه زير چكمه علف. يدنددرخش ها مي رقصان و شادمان بر برگ علف

مانـد كـه سـيل اشـك و انـدوه، آن را       ي جوان و زيباي دختري مي كوچك و باريك در ميان آن جاري بود به چهره
يده از عـرق،  كردند و فرمانده، در زيرپيراهنـي پوسـ   ها، در آشپزخانه، صبحانه را مهيا مي گماشته. دگرگون كرده باشد

ي سـرد شمشـير و    ش كه هميشه قبضـه ا دستان. بافت هاي گياهان كفگيركي مي ي كلبه نشسته بود و از ساقه روي پله
آزمـوده    ايـن بـود كـه ناشـيانه و نـا     . داد وبوي خانه و كاشانه داشت، تن نمي تپانچه را فشرده بود؛ به اين كار كه رنگ

  .بافت مي
  :رو به او كرد و پرسيد ،ي گذشتتروفيم كه از كنار فرمانده م

  كنيد فرمانده؟  چه كار مي
  : بست، با دلخوري گفت ي كفگير مي ي كوچكي را دور دسته فرمانده كه ساقه

يه وقتي، تروفيم، اين كارو خيلـي خـوب بلـد     ...بردارم كه نيس  دس ...م شده ا ياين زن صابخونه پاپِ ...اي بابا ـ 
   ...ك يادم رفته اما حاال انگاري پا ...بودم 
   ...ام خوبه  كم نيس، راسش خيليدب ...نه بابا فرمانده ـ 

  : كرد، زير لب گفت ش پاك ميا فرمانده كه شاخ و برگ اضافي را از روي زانوهاي
  ؟...نه  ...و بكني اسب كرهداري ميري كلك ـ 

  . يي باال انداخت و به سوي اصطبل رفت كه پاسخي دهد، شانه تروفيم بدون آن
فرمانده كه سرش را پايين انداخته بود، در انتظار صداي شليك گلوله، دقايقي باقي ماند، امـا صـدايي بـه گـوش     

  .رسيد ناراحت و آشفته به نظر مي. كشان از اصطبل بيرون آمد لحظاتي بعد، تروفيم پا ...نرسيد 
  خوب چي شد تروفيم؟ـ 
   ...كار نميكنه لعنتي  ...كه گلنگدن تفنگم كار نميكنه  واال مث اين ...ـ 
   ...بده يه نيگايي بهش بندازم ـ 

فرمانده گلنگدن را كشيد و با دقت بـه  . ش را به فرمانده دادا كه چندان تمايلي داشته باشد، تفنگ تروفيم، بدون آن
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  .ي تفنگ نگاهي انداخت درون لوله
   ...بابا اين كه فشنگ نداره ـ 

  : تروفيم حيرت زده و خيلي جدي گفت
   ...چي ميگيد فرمانده ـ 
   ...خاليه بهت ميگم ـ 
   ...جا، پشت اصطبل  خيلي خوب فرمانده، بهتره راستشو بگم، راستش خودم خاليش كردم، اونـ 

را كه ديگر  يكفگيرك حصير. خاموش ...فرمانده تفنگ را روي زمين گذاشت، ديگر چيزي نگفت و ساكت ماند 
ها عطر  ها تازه و چسبناك و معطر بودند و از آن شاخه .چرخاند به آن دست مي هدف از اين دست كامل شده بود، بي

هـا   كه مدت ...خورده  بوي خاك شخم. رسيد ي طربناك خاك شخم خورده به مشام مي خوش بيد پرشكوفه و رايحه
  . كرد جان آدمي را نوازش مي ...ها رفته بود  بود از خاطره

يك روز،  ...شايدم  ...شايدم . خيلي خوب، بذار باشه، كاريش نداشته باش ...لعنت به اين جنگ تروفيم، لعنت ـ 
خوب، اونم بـاالخره   ...ام اگه اومد  كل ي فرمانده ...رو شيار كنه  وقتي جنگ تموم شد به درد يكي بخوره، زمين يكي

مـون شـير    مـا همـه   ...شـير بخـوره    بايد ...ام معلومه خب  كار بچه ...س  درك ميكنه، كه اينم بچه ...ميفهمه،  ...آدمه 
   ...اما تروفيم تفنگت عيبي نداره  ...اي  ...طور  م همين فرمانده ...ميخوريم مگه نه 

پـيش از  . گردان تروفيم با يك واحد قزاق درگير شد» سكيخوپرُ«تر، نزديك روستاي  يك ماه بعد، شايد هم بيش
خيلـي زود،  . رفـت  يم حمله را آغاز كرد، هوا رو به تاريكي مـي غروب بود كه نبرد آغاز شد و زماني كه گردان تروف

هاي ماديان را خـونين كـرده بـود،     ي دهنه كه لب رحمانه نه تازيانه و نه كشيدن بي. تروفيم از گردان خود عقب افتاد
كشيد،  ه ميد، با صدايي گرفته شيهگردانْ سرش را به عقب برمي. توانست حيوان را وادارد تا در حمله شركت كند نمي

رسيد، پا بـر زمـين    وخيززنان به او نمي   كنان و جست م علم كرده، بازيبا د اسب كرهايستاد و تا  نگران و مضطرب مي
يي كه از خشم دگرگون شده بود، از زين اسب فـرود آمـد، شمشـيرش را غـالف كـرد و       تروفيم با چهره. كوفت مي

جنگاوران دو طـرف  . ، جناح راست گردان با سربازان دشمن درگير بودي پرتگاه در لبه. ش را از شانه برداشتا تفنگ
بـاري كـه آن را تنهـا صـداي سـم اسـبان        بردند و در سكوت مرگ چونان موجي از اين سو به سوي ديگر هجوم مي

را  اسـب  كـره تروفيم نگاهي به جنگاوران انداخت و شتابان سـر زيبـاي   . كشيدند شكست، به روي هم شمشير مي مي
  .ه گرفت و ماشه را كشيدنشان

از سر بازيگوشي و شـيطنت   اسب كرهش لرزيد يا چيز ديگري پيش آمد، تيرش خطا رفت، ا اما معلوم نشد دست
ش بـه  ا رنگ از زير سـم  ي نازكي كشيد، چرخي به دور خود زد و ابري غبارآلود و خاكستري جفتكي انداخت، شيهه

ي فشنگ كرد و اولين  ش را توي جعبها تروفيم دست. م گرفت و ايستادتر آرا طرف باالخره چند قدم آن. هوا برخاست
آسـيبي   اسـب  كـره ها بـه   اما گلوله. درنگ براي اين شيطان كهر حرام كرد ش رسيد بيا ي فشنگي را كه به دست شانه

داد، دوباره بر ماديان نشست و با شتاب به سوي ميـدان جنـگ    بند دشنام مي ناچار تروفيم در حالي كه يك. نرساندند
  .ي قزاق فرمانده و سه سرباز او را محاصره كرده بودند چهره سربازهاي ريشو و سرخ    جا كهنه آن. تاخت
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ها  زين. شد سيگاري روشن كرد به سختي مي. عمقي اتراق كرد ي كم آن شب گردان تروفيم در دشت، در كنار دره
ـ  هايي كه از كنار رودخانه مي گشتي. ها برنداشتند ت اسبرا از پش ادي را در آمدند، خبر آوردند كه دشمن، نيروي زي

  .گذرگاه گرد آورده است
زد، حـوادث آن   اش را در باراني الستيكي پيچيده بود و چرت مي تروفيم دراز كشيده، و در حالي كه پاهاي برهنه

گون كه شمشيرش را  كار و آبله قزاقي كهنه ...شتافت  از سويي به سوي ديگر ميفرمانده كه : گذراند روز را از نظر مي
تكـه   آورد، جوان قزاق الغر و كوتاه قامتي كه به ضرب شمشير تكـه  چپ و راست بر كميسر سياسي گردان فرود مي

فرمانده نزد تروفيم آمد نزديك صبح،  ... اسب كرهو آن  ... اسب كرهآلود و آن  زين سياه و خون ...شده بود، زين اسب 
  : و در كنارش نشست

  خوابي تروفيم؟ ـ 
   ...زنم  چرت مي ...نه ـ 

  : نگريست شدند، مي باختند و ناپديد مي فرمانده به ستارگان آسمان كه به تدريج رنگ مي
جوري  يه ...فته ميدوني وقتي چشمم بهش مي ...هارو ضعيف ميكنه  ي بچه روحيه ...و بكن تروفيم اسب كرهكلك ـ 

و ايـن   ...خونـه   ...فته فهمي يه جورايي آدم ياد خونه مي مي ...تونم دست به شمشير ببرم  دلم نرم ميشه كه ديگه نمي
حتـا يـه    ...امروز تو ايـن گيـرودار جنـگ    . ديديش ...كنه، اين لعنتي  سنگو آب مي ...آدمو ضعيف ميكنه توي جنگ 

   ...حتا يه خراش  ...خراشم برنداشت 
  . آيند نشست، اما تروفيم اين لبخند را نديد ش تبسمي خوشا بر لبان. رمانده ديگر سخني نگفتف

وخيـز ميكنـه خيلـي عجيبـه، انگـار دم       بعد جست ...طوري باال ميبره  چه ...دقت كردي  ...تروفيم  ...اون دمش ـ 
  ! چه دم قشنگي ...روباهه 

لرزيد، خيلـي زود بـه    كه از سرما و رطوبت مي كشيد و با آن باراني الستيكي را روي سرش. تروفيم پاسخي نداد
  .خواب رفت

ي سمت راست به سوي بسـتر رودخانـه پيشـروي كـرده و از عـرض آن       يي از كناره ي قديمي، تپه مقابل صومعه
آب  جـا  ايـن . گذرد جا مي جريان رود دن در اين ناحيه بسيار تند است و با تالطمي لجام گسيخته از آن. كاسته است

هاي آهكي را كه سيالب بهاري بـا خـود    سنگ آلود آن قلوه كند و امواج سبزرنگ و كف دارد و كف مي خروش برمي
  .دارد آورده است، با قدرت از پيش پا برمي

تر است موضع نگرفته و تپه را زير  تر و ضعيف ر، و جريان آب آرامت ها، در جايي كه بستر رودخانه وسيع اگر قزاق
كرد دستور دهد كه افراد گردان از تندآب مقابل صومعه، خـود را بـه آن    ت نميابوند، فرمانده هرگز جر آتش نگرفته

  .سوي رودخانه برسانند
هـا در قـايق بـزرگ، امـا      ي مسلسل را همـراه خدمـه و اسـب    ارابه. ي دن آغاز شد ظهر بود كه عبور از رودخانه

در سمت مخالف جريان آب چرخ تندي زد و انـدكي بـه يـك    در وسط رودخانه، قايق . چندان محكم جاي دادند نه
ي تپـه از   افراد گردان كه در دامنه. اسب سمت چپ كه با گذر از رودخانه آشنا نبود، از ترس رم كرد. طرف كج شد
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ها بودند، به وضوح صـداي خـره كشـيدن هراسـناك اسـب و       ها پياده شده و مشغول برداشتن زين از پشت آن اسب
  .ش را بر كف قايق شنيدندا وبيدنگرپ سم ك گرپ

  : اندوهناك زير لب گفت ،كرد ي آن را نوازش مي تروفيم كه براي آرام كردن ماديان، پهلوي عرق كرده
   ...غرقش ميكنه قايقو اين حيوون ـ 

  :فرمانده فرياد كشيد. ي هراسناكي كشيد و روي دو پاي عقب خود ايستاد در اين لحظه، اسب درون قايق شيهه
  ! شليك كنـ 

ش را در گوش حيوان ا ي تفنگ چي درون قايق را ديد كه به سرعت به گردن اسب آويخت و لوله تروفيم، مسلسل
. يي كودكي شليك شـده بـود   پنبه انگار تفنگ چوب. صداي گلوله، ضعيف و خفه، به آن سوي ساحل رسيد. فرو برد

ها كه نگران قايق بودند، اسـب كشـته شـده را از     چي مسلسل. دو اسب ديگر قايق بيش از پيش به يكديگر چسبيدند
  . هاي حيوان و سپس سرش در آب رودخانه فرو رفت و ناپديد شد نخست دست. ي مسلسل دور كردند ارابه

نظـام   از پـي او صـد و هشـت سـواره    . حدود ده دقيقه بعد، پيشاپيش همه، فرمانده با اسب سـمندش بـه آب زد  
هـا را در سـه    زيـن . كنـان وارد رودخانـه شـدند    شلوپ شلپ ـ  هاي گوناگون با رنگ ـ برهنه و همين تعداد اسب نيمه

ها  سپرده بود، هدايت يكي از اين كرجي 3نچپورنكوي گروهان  ش را به فرماندها تروفيم كه ماديان. كرجي جاي دادند
شـان رسـيده    تا زانوهايهاي جلويي كه آب  ي رودخانه، به عقب برگشت و ديد كه اسب در ميانه. را به عهده گرفت

دقـايقي  . راندنـد  نچ كنان، آنان را به پيش مي سوارها نچ. خورند ميلي آب مي شان را پايين انداخته و با بي بود، سرهاي
فـين   شان روي آب نمايان بـود و طنـين فـين    ها به پنجاه، شصت قدمي ساحل رسيده بودند و فقط سرهاي بعد اسب

شان آويخته، لباس و كوله  سوارها خود را به يال اسب. رسيد كردند، به گوش مي ي ميشان را خال هاي ها كه بيني اسب
  .شان بسته بودند و در كنار اسب خود شنا مي كردند هاي بارشان را بر سر تفنگ

جوي و ش را تنگ كرد و در ميان انبوه سرهاي شناور به جستا چشمان. تروفيم پاروها را بر كف كرجي گذاشت
يي، ناگاه در آسمان پراكنده شده  ماند كه با شليك گلوله يي غاز وحشي مي گردان به دسته. رش پرداختسر ماديان كه

. درخشيد ش كه از آب بيرون بود، زير نور آفتاب ميا شد كه پشت پيشاپيش همه، اسب سمند فرمانده ديده مي. باشند
بقيـه  . ها متمايز بود ش از ديگر اسبا ت دمشد كه با دو خال سفيد پش هاي اسب كميسر ديده مي پشت سر او، گوش

ي نچپورنكو پيـدا   و آخر از همه، دور و دورتر از همه، موهاي آشفته .آمدند، محو و پراكنده ها مي ها به دنبال آن اسب
هـاي تيـز ماديـان     ي گروهان، گـوش  و درست در سمت چپ فرمانده. شد بود كه گاه آشكار و گاه از ديده پنهان مي

را  اسـب  كـره و باز هم دورتر، تروفيم به سختي توانست . رفت د كه در ميان امواج رودخانه باال و پايين ميتروفيم بو
رفـت كـه    قـدر در آب فرومـي   گـاه آن  جست و آن كرد، تا نيمه از آب بيرون مي نامتعادل و لرزان شنا مي. هم پيدا كند

  .شد اش به زحمت ديده مي هاي بيني سوراخ
را بـه   ،به ضـعيفي تـار عنكبـوت    ،ي دردمند و ضعيفي ي تند رودخانه را در هم نورديد و شيههدر اين هنگام، باد
   ...گوش تروفيم رساند 

چون تيغ شمشير، راست در قلب تروفيم نشست و وجودش را به شدت  ، برنده و تيز، هماسب كرهي  صداي شيهه
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مرگ را به چشم خود ديده بود، اما هرگز تا اين حد امان هنوز زنده بود، بارها  پس از پنج سال جنگ بي. منقلب كرد
شـتابان  . ش به خاكسـتري گراييـد  ا رنگ ش زير ريش زبر و سرخا اش پريد و صورت رنگ از چهره. منقلب نشده بود

ناتوان در آن بـا مـرگ    اسب كرهپاروها را برداشت و كرجي را در جهت خالف جريان آب به سوي گردابي راند كه 
كشيد و با تمام قدرت براي نجـات بـه سـوي او     خراشي شيهه مي ماديان هم با صداي دل. كرد مي دست و پنجه نرم

  . كاري ساخته نبود نچپورنكو هم ،ي گروهان شتافت و از دست فرمانده مي
  : ها نشسته بود فرياد كشيد ي زين ، دوست تروفيم كه در كرجي ديگري روي كپه4يفرموف استشكا

   ...بيني؟  ها را نمي اقزمگه ق ...بيا اين طرف  ...حماقت نكن تروفيم ـ 
  :ش برد و گفتا ي تفنگ تروفيم نفسي تازه كرد، دست به تسمه

  ...دهنتو ببند استشكا ـ 
كـرد در   رمق را كه ديگر كوششي نمـي  را به پايين رود رانده بود، گرداب كوچكي حيوان بي اسب كرهجريان آب 

تروفيم متشنج و مضطرب پـارو  . ليسيد ش را ميا هاي خروشان سبزفام پهلوهاي گرداند و موج چرخاند و مي خود مي
در ساحل سمت راست رودخانـه،  . رفت هاي كوتاه، از طرفي به طرف ديگر مي زد و كرجي با دشواري و با پرش مي

ب فـرود  هـاي داغ بـر سـطح آ    گلولـه . امان مسلسل برخاست شليك بي: دار بيرون زدند ي شيب ها از زير صخره قزاق
ش را در دست گرفته بود، فرياد ا افسري كه پيراهن كتان پاره به تن داشت، تفنگ. كردند فش صدا مي آمدند و فش مي
  . گفت كشيد و چيزهايي مي مي

نمود و به صورت هولناكي بـه فريـاد و    تر مي تر و خسته ش ضعيفا صداي. كشيد تر شيهه مي تر و كم كم اسب كره
نچپورنكو، ناتوان، ماديان نگران را رها كرد و سراسيمه و شتابان، خود را به ساحل سـمت  . نستما ي كودكان مي ناله

رفت؛ نشـانه   را كه در گرداب فرو مي اسب كرهش را برداشت و سر ا لرزيد، تفنگ تروفيم كه مي. چپ رودخانه رساند
  .ب انداختش را كند و شتابان خود را به آا هاي سپس اندوهگين و ناالن، پوتين. گرفت

  :فرياد كشيد ،در ساحل راست رودخانه، افسري كه پيراهن كتان پاره به تن داشت
  ...! شليك نكنيد ...! شليك نكنيدـ 

ايـل كـرد و در   حآن  ي زده رساند و دست چپ خود را زير شكم يـخ  اسب كرهپنج دقيقه بعد، تروفيم خود را به 
از سمت راست رودخانه، حتا يك گلوله . ساحل سمت چپ كشيد كنان او را به سوي هن و زد، هن حالي كه نفس مي

  .هم شليك نشد
كرد، تروفيم با تمام  انگيز و رازناك جلوه مي هاي ساحل رودخانه، همه و همه، سبزفام، خيال آسمان، جنگل و شن

ش ا بـدن  ه از تمـام كشان در حالي ك را كشان اسب كرهنيرو، با تالش و مقاومتي فراانساني، خود را به ساحل رساند و 
كشيد و آب  هاي ساحل چنگ مي تروفيم روي زمين افتاد، روي شن. ي متالطم بيرون آورد چكيد، از رودخانه آب مي

رسـيد و در   دست به گوش مـي ش، از جنگل دورا رزمان صداي هم. آورد پي باال مي در پي ،سبز رنگي را كه بلعيده بود
ماديان خود را به تروفيم رساند و در كنـار  . گرفت يي خاموشي نمي لحظه ها دورها، پشت گردنه، شليك توپ آن دور

. سترد، به ليسيدن پر مهر فرزندش پرداخت ش را ميا داد و آب بدن و در حالي كه خودش را تكان مي. او آرام گرفت
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  .شد مي زار ساحل محو لغزيد و در شن ش ميا درخشيد، از روي دم نرم قطرات آب كه در زير نور خورشيد مي
تر برنداشته بود  يك يا دو قدم بيش. تروفيم از جا برخاست و تلو تلو خوران در امتداد ساحل رودخانه به راه افتاد

افتـاد، صـداي    كه فرومـي  اش فرورفت و درحالي چيزي برنده و داغ در سينه. به يك باره تكاني خورد و به زمين افتاد
افسري كه پيراهن كتان پاره به تن داشت، . ي راست رودخانه شليك شد رانهتنها يك گلوله از ك. شليك گلوله را شنيد

 ...خاست، بيـرون انـداخت    ي فشنگ را كه هنوز دود از آن برمي اش را كشيد و پوكه سرد، گلنگدن تفنگ آرام و خون
ه پـنج  هاي خشك و كبـودش كـ   هاي ساحل از نفس افتاد و روي لب تروفيم روي شن اسب كرهدر يك يا دو قدمي 

  . ش محروم شده بود، كفي خونين و تبسمي محو و تلخ نقش بستا هاي سال تمام از بوسيدن بچه
  
  
  نوشت پي
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