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اغلب  من   . من  معرفي  شده  بود، در كافه  سر ميز ما ميآمد               ه  چند شب  بود  مرتباً  مهندس  اتريشي كه  اخيراً  ب              
د  اجازه  ميخواست ، كنار ميز ما مي نشست  و گاهي  هم معنـي                 با يكي  دو  نفر  از رفقا  نشسته  بوديم ، او ميآم               

از آنجائيكه  چنـدين  زبـان        . معني  زبان  فارسي  را ياد بگيرد        چون  ميخواست      . لغات  فارسي  را از ما ميپرسيد         
ذا  يـاد  مادري  خودش  بهتر  بلد اسـت ، لـ      از زبان   خارجه  ميدانست ، مخصوصاً  زبان  تركي  را كه ادعا  ميكرد                

 .گرفتن  فارسي  برايش  چندان  دشوار  نبود 
ظاهراً  مردي  بود  چهار شانه با قيافه  جدي ، سر بزرگ و چشمهاي  آبي تيره ، مثل  اينكـه  رنـگ  رود  دانـوب                                   

صورت  پر خون سرخ  داشت  و موهاي  خاكستري  دور پيشاني  بلند و بر                   . در چشم هايش  منعكس  شده  بود          
امـا   .  روئيده  بود و از طرز حركات  سنگين  و هيكـل  ورزشـكاري  قـوت  و سـالمتي  تـراوش  ميكـرد                               آمده  او  

تقريبـاً  در حـدود       . ساختمان  او با حالت اندوه  و گرفتگي  كه در چشمهايش  ديده  ميشد  متناقض  بنظر ميآمـد                        
هميشـه  جـدي و آرام  بـود    . د  مي كـرد  ولي  رويهم  رفته  جوانتر  نمو   .  ميگذشت   ش  چهل سال يا بيشتر  از سن      

مثل اينكه  زندگي  آرام  و بي دغدغه اي  را طي  كرده و جاي زخمي  گوشه  چشم  راست او ديده  مي شـد   كـه                                    
من  گمان  مي  كردم   بواسطه   شغل  مهندسي  و  راه  سازي  در اثر  انفجار  سنگ   يـا  كـوه   گوشـه   چشـم                

 . است  او   زخم  بر داشته 
قول  خودش  يك  حالت  يا شخصيت  دوگانـه  در او                ه  او عالقه  مخصوصي  نسبت  به  ادبيات  ظاهر  ميكرد و ب               

وجود داشت ، كه روزها  مبدل  به مهندسي  ميشد  و سر وكارش  با  فرمولهاي  رياضـي  بـود  و شـبها  شـاعر              
 .ميشد و يا بوسيله  بازي  شطرنج  وقت خود را ميگذرانيد 

ت ، از سـ يك  شب من  تنها  سر ميز نشسته بودم ، ديدم  مهندس  اتريشي  آمد اجازه  خواست  و سر ميز من نش  
موسيقي  گـوش  كـرديم  بـي آنكـه            ه  سراغمان  نيامد ، مدتي  ب      ه  قضا در اين  شب  تنها  ماندم  و از رفقا كسي  ب               

در .  يك آواز  روسي  معروف  را شروع  كـرد    »ازين   استنكا  ر   «ناگهان  اركستر    . حرفي بين  ما رد و بدل  بشود          
ايـن  نكتـه  بـر    ه مثل  اينكه  او  هم ب. او  ديدماينوقت  من يك  حالت  درد آميخته  با كيف  در چشمها  و صورت   

ني   ميدانيد ، من يك  يادگـار  فرامـوش  نشـد   «: حالت  بي اعتنا  گفت ه ب. درد  دل  پيدا  كرد ه  خورد و يا احتياج  ب     
يـك  زن  و يـك  حالـت  مخصـوص  افسوسـهاي  جـواني  مـن             ه  يادگاري  كه  مربـوط  بـ        . اين  موزيك  دارم       با

 »! ميشود 
 ».  ولي  اين  ساز  روسي  است «
 ». سر برده ام ه دوره  زندگي  اسارت  در روسيه  ب  بله  ميدانم ، من يك«
 ».ه ايد   اسير  شد1914 شايد  در موقع  جنگ  بين المللي  «
ميدانيـد   .  بله  از همان ابتداي  جنگ ، من در فرونت  صربستان  بودم ، بعد در جنـگ  بـا  روسـها  اسـير شـدم                                 «

 ». زندگي  اسارت  چندان  گوارا نيست 



آيا شـما  كتـاب  يـاد بـود خانـه مردگـان  تـأليف  دوستويوفسـكي  را         !  است ، آنهم  اسارت  در سيبري    حاضو«
  »خوانده ايد ؟ 

اي  آزادي   عنوان  اسير جنگي  بـوديم  و تـا انـدازه        ه  چونكه  ما ب   .  بله خوانده ام ، ولي  كامال به آن ترتيب  نبود              «
ولـي  ميـان  مـا پروفسـورها ، نقاشـها ، شـيمي دانهـا ،                   . داشتيم ، در صورتيكه  او با موژيكها  در زنـدان  بـوده                

پـاي  چشـم  مـرا كـه در جنـگ              . انها ، شعرا و نويسندگان  بودند        سنگتراشها ، پيرايشگرها، جراح ها ، موسيقي  د        
 ». گلوله  خورده  بود  در همانجا  عمل  كردند 

 ». شما خيلي  سخت  نميگذشته ه  در اينصورت  ب«
راستش  را ميخواهيد ، در اوايل        . ه ما را ميكردند   ظ  است ، در ابتدا  مالح       ح مقصودتان  از سختي  چيست ؟ واض        «

اگـر چـه  تمـام  روز را محبـوس  بـوديم  ، ولـي در اردوي         .   اندازه اي از وضع  خودمـان  راضـي  بـوديم                ما تا 
ه عـالوه  بـ  ه بـ . آلونكهائي  براي  خودمان  ساخته  بوديم       . تآتر  درست  كرده  بوديم        . خودمان  آزادي  داشتيم      

ه بـ .  آنوقت  در سيبري  فراواني  و ارزاني  بـود               روبل در ماه  پول  جيبي  ميدادند  و در            25هر افسري  از  قرار       
وبعـد  هـم  ميدادنـد  مـا اجـازه              . لب  پـول  جيبـي  مـا را نميپرداختنـد              غاندازه  كافي  خوراك  داشتيم ، اگر چه  ا           

من خسته و كسل  شده بـودم  و          . تصور  بكنيد  ما مجبور  بوديم  سالها  حبس  باشيم               . نداشتيم  خارج  بشويم        
ما ه م ، چندي  كه گذشت ، يعني  شش  ماه  بعد  وقتي  كه اسراي  ترك  بدخواندن  كتاب  ميگذرانه  روز را بتمام 

ملحق  شدند ، من براي آموختن  زبان  تركي  با آنها  طرح  دوستي  ريختم ، در اين  اوان  بـا يـك  جـوان  عـرب                               
روع  به  تحصيل  كردم  ودر مـدت  كمـي  زبـان                  ش. آشنا  شدم  كه اسمش  عارف بن عارف  اهل  اورشليم  بود                 

چـون  بـين  مـا  محصـليني  بودنـد كـه        . زبـان  تركـي  كنفـرانس   ميـدادم     ه  طوريكه  بـ   ه  ب. تركي  را  ياد گرفتم       
در اينصـورت  درسـها  و   . ما  اجازه  دادنـد  كـه  درس  بـدهيم    ه  تحصيالت  خودشان  را  تمام  نكرده  بودند ، ب            

نمايش  تآتر  ميداديم  و زنهاي  روسي  از خارج  بهترين  تزئين  و لباس  و لوازم  ديگـر را                      . ير شد   كنفرانسها  دا  
تماشـاي  نمايشـهاي  مـا         ه  اغلب  يك  چيز عالي  از آب  در ميآمـد ، بطوريكـه  از خـارج  بـ                      . برايمان ميفرستادند   

 .ميآمدند
 »؟  پس  براي خودتان  يك جور زندگي  مخصوصي  داشته ايد «
شما فراموش  ميكنيد  كه  ما در يـك  اردو  حـبس                 . من فقط  قسمت  خويش  را شرح  دادم            !  شما گمان  ميكنيد      «

اطـراف   . مسافت  دو كيلومتر با شهر كراسنويارسـك  فاصـله  داشـت               ه  بوديم  كه روي  تپه  واقع  شده  بود و ب             
فاصـله   ه  زمين  كوبيده  شده  بود و فاصله  ب          ه    متر ب   طول شش ه  اردو  سيم  خاردار  كشيده  بودند و تيرهائي  ب            

ولي من از آلونك  خودم  بيرون  نميآمـدم و همـه               . دست  كشيك  ميدادند      ه  باروهائي  بود  كه  پاسبانان  تفنگ  ب          
 مـن  دلـداري   ه تنها  چيزي  كه بـ     . وقتم  صرف  خواندن  كتاب  ميشد و يا كنفرانسهاي  خودم  را تهيه  مي كردم                     

ر پيـ ميداد اين  بود كه  ميديدم  اين  همه  اشخاص  تحصيل  كرده  صنعتگر  ديگر، همه  جـوان و خوشـبخت  يـا                                
 ».وبدبخت با  سرنوشت  من شريك  بودند 

گاز خفه كننـده  و مـرگ  دائمـي  كـه جلـو                 ه از خطر جنگ ، ترانشه، صداي شليك،       ك اما  شما  فراموش  ميكنيد           «
 »وديد ؟ چشمتان  بود  محفوظ  ب

 لباسـها  بـه      – گفتم  شما از وضع  ما  خبر نداريد ، فقط  روزي  دو ساعت  ما حق  تفـريح  و گـردش  داشـتيم                                «
  درجه  زير صفر بـود   50 يا 40زمستان  هوا  . چرك  شده  بود، لباس  زير  نداشتيم   تنمان  چين  خورده بود و   

عــالوه  حريــق ، ه بــ. ت  چهارپــا  در آغــل  حــبس  بــوديم   درجــه  حــرارت  مــا مثــل  حيوانــا30و تابســتان  در 
گـاهي  از ميـان  مـا    . ناخوشيهاي  مسري  و وقايع  وحشت انگيزي  كه  رخ  ميداد ، همه  اينها  بد تر از جنگ  بود  



  دوش  وارد  شـد و چنـان  ه يكي  ديوانه  ميشد ، يك  شب من  با  رفقا  ورق  بازي  ميكردم ، يكي  از رفقا  تبر  بـ                      
همـه مـان  را       ضربت  شديدي  روي  ميز زد كه  همه مان  از جا جستيم  و اگر تبر را از دستش  نگرفته  بودنـد                             

اداي  سـگ  را در ميـآورد ، دايـم  پـارس  ميكـرد و                   .  از اهالي  مجار ديوانه شده  بود        يكنفر  . تكه پاره  كرده  بود     
 وجود  رفيق  عربم  عارف  بود ، او مي داد   بمن  تسليت اسباب  سر گرمي  ما  شده  بود ، بزرگترين  چيزي  كه          

گذشته  از اين من  ياد گارهاي  . همه  چيز بي عالقه  بود ، حضورش  توليد  شادي  ميكرد ه هميشه  زنده  دل  و ب
 اسـت     چاپ  كـردم  خيلـي  مفصـل            » كاتيا   «: ايام  اسارت  خودم  را  با عارف  در يك  روزنامه  وين  با عنوان                       

 . نميتوانم  شرح  بدهم 
 » به چه  مناسبت  كاتيا ؟ «
او بـراي  مـن اولـين  زن  و    .   درست  است  ، ميخواهم  راجع  باو  صحبت  بكنم ، از موضـوع  پـرت   شـدم         - «

 طرف  مـن  بيايـد      ه  مي دانيد  هميشه  زن  بايد ب        . آخرين  زن  بود و يك  تأثير  فراموش  نشدني  در من  گذاشت                   
چون  اگر  من  جلو   زن    بروم    اينطور    حس    ميكنم    كـه  آن   زن   .  طرف  زن  نمي روم ه و هرگز  من  ب  

براي  خاطر  من  خودش  را  تسليم   نكرده ، ولي  براي   پول  يا  زبان  بازي  و يا  يك  علت   ديگري  كه  خارج      
اما  در صورتيكه   اولين  بـار  زن             . اختگي  و مصنوعي   را   ميكنم             احساس  يك  چيز  س      . از  من   بوده  است           

ايـن  تنهـا      . حكايتي  را كه  ميروم  نقل   بكنم  يكي  از اين  پيش آمدهاست                    . طرف   من  بيايد ، او را  ميپرستم            ه  ب
ل  از  آن  ميگـذرد ، امـا              سـا   20 و يا      18گرچه    . ياد  بود  عاشقانه اي   است  كه هرگز  فراموش  نخواهم  كرد                   

همانوقتيكه  ما  نزديك  كراسنويارسك   اسير  بوديم ، بعد  از  آشنائي  مـن            .  هميشه  جلو  چشمم  مجسم  است          
هم  مربوط   ميكرد ، هـر دومـان  در   ه اً  برادرانه  و جدائي  ناپذير  ما  را ب           تبا  جوانان  عرب  كه  يك  جور  حقيق            

شتيم   و تمام  وقتمان  صرف  تحصيل  زبان  و يـا  بـازي  ورق  ميشـد  مـن  بـاو  آلمـاني                       يك  آلونك  منزل  دا      
شب  چراغ  نداشتيم  ، تـوي  دوات     يادم  است  ما  يك. من  زبان  عربي  ياد  ميداد ه  ميآموختم  و او در عوض  ب       

. وشنائي   اين  چراغ   كار  ميكـرديم           روغن  ريختيم  و با تريشنه  پيراهن  خودمان  فتيله  درست  كرديم  و در ر                    
  در همين  موقع  من  زبان  تركي  را تكميل  ميكردم  و از راه  چين ، از سوئد  و نـروژ  و دانمـارك  كتـاب  وارد                                     

. عارف  جوان  خوشگلي  بود  كه  موهاي  سياه  تابدار  داشت  و هميشه  شاد و خندان  و الابالي   بود    . ميكرديم  
رفيق  عـربم  را از  مـن           . براي  اينكه  از تركها  جدا  بشوند           .   اسراي  عرب  را احظار  كردند           1917بهر حال  در     

رستادند  در شهر  كراسنويارسك  تا  اينكه  وسايل  حـركتش  را فـراهم    او  را  ف  او  پول  دادند و     ه  ب. جدا  كردند    
ببين  رفيق  تو از ما جدا شد براي  اينكـه  بـر ضـد  مـا  جنـگ                     «: تركها  مرا  سرزنش  ميكردند  و ميگفتند           . بكنند  
   طـرف    ولي  عارف  از  آنجائيكه  خوشگل  بود و صـورت  شـرقي  داشـت  در شـهر  كرانسـو يارسـك            »! بكند  

يـك  روز مـن  بـا آن وضـع      . سراغ  ما ميآمد ه گاهي  هم  ب. توجه  دخترها  گرديد و مشغول  عيش و نوش  شد         
مـن   . مرتبه  در باز شد  و ديدم  يك  دختر  جوان  خوشگل  وارد  اطاقم  شد                      كثيف  مشغول  خواندن  بودم ، يك        

  دختر  نگاه  مي كردم  و  او  بنظـرم  يـك  فرشـته  يـا                         سر  تا پاي   ه  سرجاي  خود  خشك  شده  بودم  و مات  ب             
، ريشـي  كـه  مثـل          ا آن  وضع  كثيف ، زندگي  مرگبـار          سه  چهار  سال  ميگذشت  كه ب         . يك  موجود  خيالي  آمد        

تـنم  چسـبيده  بـود  ، در ميـان  كتـاب  و كاغـذ        ه ريش  راسپوتين تا  روي  سينه ام  خزيده  بود  و لباسي  كه  ب 
آن  دختر زبان آلماني  هم  . و تميز  در  مزبله  من باور  نكردني  بود    وجود  يك  دختر تر     . ره ها  بسر ميبردم        پا

طـوري  ذوق  زده  شـده  بـودم  كـه  نميتوانسـتم                   ه  حرف  زدن  كرد ولي  من   بـ           ه  ميدانست  و با  من  شروع  ب         
عارف  وارد  شد و خنديـد  مـن  فهميـدم  بـراي  متعجـب           پشت  سر او  در باز  شد  و رفيقم               . جوابش  را  بدهم      

اين  .  من  نشان  بدهد    ه  كردن  من  اينكار  را كرده  بود  و مخصوصاً او را آورده  بود  تا  معشوقه  خودش  را ب                          



ن  چون  مـ   . كار را از روي  بدجنسي  نكرده  بود  كه  دل  مرا  بسوزاند ، فقط  براي  تفريح  و شوخي  كرده  بود                              
 بعـد  از     ».  بيا برويم  شهر، من  برايت  اجازه  ميگيرم             «: من  گفت    ه  كامالً  از روحيه  او  اطالع  داشتم ، عارف  ب             

طـرف   ه  باالخره  با  عارف  و كاتيا  كه  اجازه  مـرا  گرفـت ، بـ                    . شهر  ميرفتم    ه  چند سال  اولين  بار بود كه من ب         
 كم كم آب ميشد و بهار  شروع  شده  بود، نميتوانيد  تصور بكنيد  كه  من                      شهر روانه  شديم ، در جاده ها  برفها           

ه از كنار  رودخانه  يني سئي  رد  ميشديم ، من  از شادي  در پوست  خودم  نميگنجيـدم  و بـ                           ! چه حالي  داشتم       
د ، من  مثل  مرده اي        كلي  محو جمال  آن دختر  شده  بودم  ، تمام  راه  را  دختر  از هر در با من  صحبت  ميكر                             

پس  از ساليان  دراز  سر از قبر در آورده  و در  دنياي  درخشاني  متولـد  شـده ، جـرأت  حـرف زدن  بـا او را                
نداشتم  نميتوانستم   جوابش  را بدهم  تا  اينكه  باالخره  وارد  شهر شديم  و ما را در اطـاقي  بردنـد كـه  در آن               

من مثل  دهاتيها  بدر و ديوار نگاه  ميكـردم  و از                .  سفيد ، صندلي  و تختخواب  بود        چراغ  برق ، ميز  با روميزي         
عارف  كنار ميز نشستيم  دختر برايمان    من و»  است  يا  به  خواب ؟ به بيداري آنچه مي بينم «: خود  ميپرسيدم 

.  گرم  كن  وكار بر وحراف  بـود     حرف  زدن  كرد ، از آن دخترهاي  مجلس            ه  چائي  آورد ، بعد  با من  شروع  ب           
در خانـه    . بعد فهميدم  كه   دختر نيست ، شوهر  او در جنگ  كشته  شده  بود و يك  بچـه  كوچـك  هـم  داشـت                                   

. زنش  هم  بودند  و اين  زن  كه با  زن  مهندس  آشنائي  داشت  ، با   هم  زندگي  ميكردنـد      آنها  يك  مهندس  و      
شـب  را  در آنجـا  گذرانـديم ، يـك  شـبي  كـه هرگـز  تصـورش  را          .   كرايـه  كـرده  بـود    گويا  اطـاق  را  از او     

 من براي  آن  زن  جوان  عشق  نداشتم ، اصـالً  جـرأت  نميكـردم   ايـن  فكـر  را بخـودم  راه                                    ،نميتوانستم  بكنم  
ه  بـود ، فرشـته  نجـات  كـه              او براي  من  از گوشت  و استخوان  نبـود ، يـك فرشـت                 . بدهم  ، او را مي پرستيدم          

من  نميتوانستم  با  او حرف  بـزنم  يـا  دسـتش               . زندگي  تاريك  و  بي معني  مرا  يك  لحظه  روشن  كرده  بود                     
 . را ببوسم 

نـه   . همينقدر  ميدانم  كه  زندگي  در  زندان  برايم   تحمل  ناپذير  شـده  بـود  ! صبح  برگشتم  ولي  با چه  حالي           «
شـي  كنـاره گيـري      وعـذر ناخ  ه  از دو  كنفرانس  هفتگي  خودم  ب         . تم  بخوابم  ونه  بنويسم  و نه كار كنم             ميتوانس

عني  مبهم  و مجهول  بخـودش  گرفتـه  بـود ، مثـل  اينكـه                 منظرم  يك      ه  بعد از اين  پيش آمد  همه چيز  ب          . كردم  
 ».شت ، يك كاغذ  از كاتيا  برايم  آمددو سه  هفته  گذ. همه  اين  وقايع  را در خواب  ديده  بودم 

 » بچه  وسيله  مبادله  كاغذ  ميكردند ؟ «
 زير يكي  از تيرها را كه دور از چشم   انداز پاسبان  بود ، محبوسين  كنده  بودنـد و تـه تيـر  را بريـده  بودنـد                  «

اچـاق  ميرفـت  و بـراي  ديگـران             طور ق ه  نوبت  يكي  از ما  ب       ه  هر روز ب  . ته  و گذاشته  ميشد       شبطوري  كه  بردا    
باري  در كاغذ  خودش  نوشـته          . چيزهائي  كه  احتياج  داشتند  ميخريد  و ميآورد ، كاغذها  را هم  او  ميرسانيد                      

گويا عـارف  . اي  ما بود  من از كنار  رودخانه  بروم  و او به  مالقات  من  خواهد  آمد       نبود  دوشنبه  كه  روز ش       
البته  چون  اين زن خوشگل  و خـوش  صـحبت  بـود                . د ما  هفته اي  دو روز  حق  شنا  داشتيم               برايش  گفته  بو    

امـا  رابطـه  داشـتن  بـا  محبوسـين  بـرايش                  . دسـت  بيـاورد      ه  ميتوانست  اجازه  ورود  به  منطقه  ممنوع  را  ب              
 دوشنبه  موقعي  كـه  مـا را از كنـار              باري  روز    . نظرش  رسيده  بود      ه  تعريفي  نداشت  از اين  جهت  اين  راه  ب             

همين  كه  قـدري  از  ميـان  بيشـه     . رودخانه  ميبردند  من  با ترس  و لرز  به محلي  كه  قرار  گذاشته  بود رفتم  
او بـاز    . با هم  رفتيم  كنار بيشه  نشستيم  ، جنگل  سبز و انبوه  دور  ما  را  گرفته  بود                           . گذشتم  كاتيا  را  ديدم        

صحبت  كرد ، من  فقط  دست  او را  در دست  گرفتم  و بوسيدم ، كاتيا  طاقت  نيـاورد  و خـودش  را              ه  وع  ب  شر
در آغوش  من  انداخت ، او خودش  را  تسليم  كـرد ، در صـورتيكه  مـن  هيچوقـت  تصـورش  را  بخـودم  راه                                      

 !ود نداده  بودم ، چون  او براي  من  يك  موجود  مقدس  دست  نزدني  ب



سه  چهـار  بـار همـين  كـار را     . يش  برايم  سخت  و نا گوار  شد پبعد  زندگي  محبس  بيش  از ه  از آن  روز ب    «
. تكرار كرديم  و در روزهاي  شنا  من  دزدكي  از  او مالقات  ميكردم ، تا  اينكه  يك  هفته  از  او بي خبر مانـدم                                    

  او ميآيد  و لبـاس  مبـدل  بـرايم     مشنا  مي رويه د  نوبت  ديگر  كه  ببعد كاغذ  ديگري  از او رسيد  و نوشته  بو        
ه من  به   رفقايم  اطالع  دادم  كه  ممكن  است  چند  شب  غيبت  بكنم  و از آنها  خواهش  كردم  كه  ب                                   . مي آورد   

نفـر    سـتاديم   و  يـك  اي چهار  در  محوطه  حياط  ميه  از موقع  سرشماري  كه  چهار ب        . جاي  من  امضاء  بكنند        
چونكه  اين  تنها  موقع  تفريح  ما  بود و هميشه  عـده اي  جابجـا  ميشـدند ،    . ماها  را  ميشمرد  ترسي  نداشتيم          

او  ه  بهـر  حـال  روز  موعـود ، كنـار  رودخانـه  بـ                  . بطوري  كه  سرشماري  دقيق  هيچوقت   صورت  نميگرفت               
ه  ب ا بلند  چركس  و يك  كاله  پوستي  آورده  لباس  را پوشيدم  و كاله  ر                      برخوردم  ديدم  برايم  يكدست  لباس          

 .سر  گذاشتم  و راه  افتاديم 
ما  برمي خورد ، كاتيـا  بـا مـن       ه  در  بين  راه  اگر  كسي  ب          . از ساخلو  محبوسين  تا   شهر  دو ساعت  راه  بود                 

بـاالخره  رفتـيم      . » اسپاسيبو   «:   فقط  گاهي  مي گفتم           ولي  من  هيچ  جوابش  را  نميدادم            . روسي  حرف  ميزد      
قصـد   ه فردايش  با  خـانواده  مهنـدس  روسـي  و زن  و بچـه اش  بـ                . تا صبح  در اطاق  او  بودم          .  خانه اش   ه  ب

 كه  قلـه  آن  بشـكل    »سه  ستون «گردش  در كوه ها  حركت  كرديم ، سه  روز  گردش  ما  طول  كشيد  در كوه                
در ايـن  محـل  مثـل  يـك      .  شقه  در آمده  بود  رفتيم  و در جنگل  نزديك  آنجا  چادر زديم  و آتش  كرديم                      سه  

خوراك هاي  خوب  مي خورديم  و مشروب  خـوب   . دنياي  دور  و گمشده  دور از مردم  و هياهوي  آنها بوديم              
  ،نسـيم  ماليـم  و جـان بخشـي  ميوزيـد           . يكـرديم   مي نوشيديم  و از الي  شاخه  درختها  ستاره ها  را  تماشا  م                  

 را با صداي  افسونگري  مـي خوانـد و   »استنكا رازين «  و »كشتيبانان  ولگا  «: كاتيا  شروع  بخواندن  كرد ، آواز          
صداي  كاتيا  مثل  زنگهاي  كليسا  در گوشم  صدا  ميكرد  من  . مهندس  روسي  با  صداي  بم  باو  جواب  ميداد 

ه از  شدت  كيـف  و لـذت  بـ   . اولين  بار  بود  كه  اين  آواز  آسماني  را  مي شنيدم      جاي  خودم  مانده  بودم،      ه  ب
 . خود ميلرزيدم  و حس  ميكردم  كه  بدون  كاتيا  نمي توانستم   زندگي  بكنم 

 همان  ساعت  زنـدگي        اين  شب  تأثيري  در زندگي  من  گذاشت ، تلخي  گوارائي  حس  كردم  كه  حاضر  بودم                           
باالخره  برگشتم  هرگـز فراموشـم  نميشـود ،            . من  قطع  بشود  و ا گر  مرده  بودم  تا  ابد  روح  من  شاد  بود                          

صبح  كه  بيدار  شدم ، كاتيا  سماور  را  آتش  كرده  بود  برايم  چائي  ميريخـت  در بـاز  شـد  و عـارف  وارد                                         
من  انداخت ، بعـد  در  را   ه  او هيچ  نگفت  فقط  نگاهي  به  كاتيا  كرد و نگاهي  ب    من  سر  جايم  خشكم  زد ،         . شد  

بچه است ، ولش   كن ، او  با  همـه  دخترهـا    «:  او  گفت » مگر چه  شده ؟«: من  از كاتيا  پرسيدم  . بست  و رفت  
ست  كه  سرراهش  گلها  را  مي چيند ، بو او كسي  ا! درك ه ب. راه  دارد ، من  از اينجور  جوانها  خوشم  نميآيد  

 »! ميكند و دور  مياندازد 
 ».ويا  شدم   اثرش  را  نيافتم بعد  هر چه  جه رفيقم  رفت  و ديگر از آن  ب«
 

 پايان


