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یک اعالن عجیب!

در کــوی »فلق ســرخ« اعــالن عجیبی نصــب کرده بودنــد. کاغذی 
خاکستری  رنگ با میخ به دیوار کهنة خانه ای غیرمسکونی چسبانده شده 
بود. آرشیبالد سکیلز، مخبر یک روزنامة امریکایی، که ازآنجا عبور می کرد، 
زن جواِن پابرهنه ای را که در مقابل اعالن ایســتاده بود و پیراهن چیت 
پاکیزه ای به تن داشت، مشاهده کرد. زن جوان درحالی که لب می جنباند، 
آگهی را می خواند. چهرة فریبا ولی خســته اش، تعجبی نشــان نمی داد. 
دیدگان آبی اش که انعکاسی گنگ از جنون داشت، بدون حرکت بود. یک 
دســته موی تاب دار را در پشت گوشش مرتب کرد، سبد سبزی اش را که 

در پیاده رو نهاده بود، برداشت و عرض کوچه را پیمود.
مع هذا، اعالن، درخور توجه بیشــتری بــود. یک  نفر با کنجکاوی آن  را 
خواند. نزدیک تر رفت، چشمانش را مالید، یک بار دیگر آن را خواند و باالخره 
گفت: »بیست وســه«1 که البد معنی اش این می شد: راست راستی آدم شاخ 

1. Twenty three
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درمی آورد! مضمون آگهی چنین بود: »مهندس لس از کســانی  که مایل اند 
روز ۱۸ اوت با او به کرة مریخ سفر کنند، دعوت می کند بین ساعت شش تا 

هشت، با وی تماس بگیرند. اسکلة ژوانوسکایا، شمارة یازده، داخل حیاط.«
ســکیلز، بی اختیار نبض خود را گرفت. طبیعی بود. نگاهی به ساعتش 

انداخت: چهار و ده دقیقة ۱۷ اوت ...۱۹۲ بود.
سکیلز در این شهِر عجیب، با شجاعتی آرام، انتظار همه  چیز را داشت، 
ولی اعالنی که به این دیوار فرسوده نصب شده بود، تشویش شدیدی در 

او به وجود آورد.
باد در کوچة فلق ســرخ می وزید. پنجره های خانه های بلند که شیشة 
بعضی از آن ها شکسته و برخی دیگر را با تخته برای همیشه بسته بودند، 
به نظر بی جان می رسیدند. حتی یک کله از آن ها بیرون نمی آمد. زن جوان، 
سبد خود را در پیاده رو آن طرف کوی نهاده بود و سکیلز را می نگریست. 

چهرة دل چسب خسته اش آرام بود.
عضله های صورت ســکیلز در هم رفت. پاکت کهنه  ای بیرون آورد و 
نشــانی لس را روی آن نوشــت. در همان لحظه مردی درشت هیکل و 
چهارشــانه در مقابل آگهی توقف کرد. سربرهنه بود و لباس سربازی به 
تن داشــت، پیراهن بی کمر از ماهوت و ُمچ پیچ. بیکار و بالتکلیف دست 
در جیب کرده بود. همین که شــروع به خواندن آگهی کرد، پشــت گردن 
قوی اش راســت شــد. با قیافه ای راضی گفت: »این یکی با تجهیز کافی 
مســتقیمًا به مریخ می رود!« و چهرة ســوخته و بی خیالش را به سوی او 
گرداند. اثر ســفید یک زخم، به شکل خطی مایل روی شقیقه اش کشیده 
شده بود. چشمانش خاکسترِی مایل به قهوه ای بودند و مثل دیدگان زن 

جوان، نوری غریب در آن ها می درخشید.
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ســکیلز از مدت ها پیش، متوجه این نور چشــم های روسی شده بود. 
وقتی در مقاله ای اشاره کرده بود: »... این دیدگان که فاقد هرگونه مفهوم 
مشخص و گاهی تمسخرآمیز و زمانی نمودار تصمیمی جنون آساست، تأثیر 

بسیار نامطبوعی در اروپایی ها به جا می گذارند.« 
سرباز مجددًا گفت: »خب، راستی اگر من همین طوری با او پرواز کنم، 
چه اشــکالی دارد.« و خندة بچگانه ای کرد و سراپای سکیلز را به سرعت 

برانداز کرد.
ناگهان پلک ها را چین داد، لبخندش محو شد. با دقت زن جوان را که در 

آن سوی کوچه در کنار سبدش همچنان بی حرکت ایستاده بود،  نگریست.
مرد، حرکتی به چانة خود داد و گفت: »ماشا، آنجا ایستاده ای چه کنی؟«

زن جوان چند بار پلک ها را به هم زد. 
ـ خب، برگرد منزل. 

زن با پاهای خاک آلودش چند قدم برداشت، آهی کشید، سر به زیر افکند.
ـ برو، برو. من به زودی برمی گردم.

زن جوان سبدش را برداشت و رفت. 
ســرباز گفت: »به دنبال یک ضربت و زخم، بــه نیروی ذخیره منتقل 

شده ام. پرسه می زنم. آگهی ها را می خوانم. خسته کننده است!«
ســکیلز از او پرسید: »در نظر دارید به آدرســی که در آگهی داده  شد، 

مراجعه کنید؟«
ـ حتمًا.

ـ ولی آخر بی معنی اســت که انسان بخواهد پنجاه  میلیون کیلومتر در 
خأل پرواز کند.

ـ بله، درست است، راه دوری است.
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ـ این ها یا حقه بازی است یا هذیان.
ـ شاید.

ســکیلز پلک هایش را به هم زد و به سرباز نگریست. دید بله، او هم با 
تمســخر و اندک حالت تفوق، بدو می نگرد. از خشم سرخ شد و در مسیر 
رودخانة نوا، به راه  افتاد. با اطمینان خاطر و قدم های بلند پیش می رفت. در 

یک میدان، روی نیمکتی نشست. دست خود را درون جیبش کرد.
مثل همة دودی های کهنه کار و ناظرها، کیسة توتونش الی آستر لباسش 

بود. به یک ضرب شست، پیپش را پر کرد. پکی زد و پاها را دراز کرد.
شــاخ وبرگ زیزفون1 های کهن صدا می کرد. هوا مرطوب و گرم بود. 
پسربچه ای بی شــلوار، با لباســی کثیف از پارچة خال دار در میدان بازی 
می کرد و البد از مدتی پیش، روی تل ماســه نشســته بوده اســت. باد 
گاه بی گاه موهای روشن و نرم پسر را بلند می کرد. سر ریسمانی را به یک 
دست گرفته بود و پای زاغی پیر و بهت زده به انتهای دیگر ریسمان بسته 
شــده بود. پرنده قیافه ای ناراضی داشت و درست مثل پسربچه، سکیلز را 

تماشا می کرد.
ناگهان، در یک آن، چنان پنداشــت که ابری بــه  روی ضمیرش لغزیده 
اســت. ســرش گیج رفت. آیا خواب می دیــد؟... پســربچه، زاغ، خانه های 
خالــی، خیابان های خلــوت، نگاه های عجیب رهگــذران، اعالن کوچکی 
که به دیوار چســبانده شــده بود و دعوت سفر به ســوی فضاهای کیهانی.

سکیلز پک بلندی زد. توتون تند بود. نقشة پتروگراد را گشود و درحالی که 
ته پیپش را روی آن می گرداند، به جست وجوی اسکلة ژوانوسکایا پرداخت.

1. گیاهی است از تیرة پنیرکیان، برگ هایش منفرد کامل و دندانه دار است و به شکل قلب 
در قاعده قرار دارد، ولی برگ های انتهای ساقه نوک تیزند و گل هایش به رنگ سفید است.



کارگاه لس در 

ســکیلز وارد حیاطی مملو از آهن آالت و بشــکه های سیمان شد. علفی 
پژمرده، روی تل های خرده ریز و در میان کالف های درهم برهِم ســیم و 
اشیای درهم شکسته، نمّو می کرد. در انتهای حیاط، شیشه های خاک آلود 
انباری وسیع، غروب آفتاب را منعکس می کردند. در آستانة دری کوچک 
و نیمه باز، کارگری خم شــده و در یک سطل، سرنج به هم می زد. سکیلز 
از او پرسید: »آیا می شود مهندس لس را دید یا نه؟« کارگر با سر، اشاره ای 

در جهت انبار کرد و سکیلز وارد آن شد.
انبار کمی روشن بود. روی میِز پوشیده از نقشه و کتاب، المپی درون 
یک مخروط از آهن ســفید می سوخت. در انتهای انبار، چوب بست هایی 
تا سقف باال رفته بودند در آنجا کوره ای روشن وجود داشت که کارگری 
آن را دم می داد. از ورای داربســت های متعدد، ســطح شیئی کروی از 
فلــز، با برآمدگی های فــراوان، برق می زد. از دریچة دودرة باز، اشــعة 
 ســرخ آفتابی که غروب می کــرد و ابرهایی که از دریا صعود می کردند، 

دیده می شد.
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کارگری که کــوره را دم می داد، به صدای آهســته گفت: »شــما را 
می خواهند، مستیالو سرگئیویچ.«

از پشت داربست ها، مردی با قد متوسط و هیکلی قوی ظاهر شد. موها ی 
ُپرپشتش که کالهی تشکیل می دادند، کاماًل سفید بودند. چهره اش جوان 
و اصالح شده و دهانش بزرگ و با خطوط مشخص بود و دیدگانی روشن 
و ثابت داشــت که به نظر می رسید از چهره پیشی گرفته اند. مرد، پیراهن 
کتانِی چرب و سینه باز و شلواری وصله شده که با ریسمانی به تن محکم 
شــده بود، در بر داشت. با نقشــه ای لکه دار به دست، درحالی که پیش تر 
می آمد، سعی می کرد ســینة پیراهن خود را با دکمه ای که وجود خارجی 
نداشت، ببندد. با صدایی که اندکی خفه بود، پرسید: »اعالن را خوانده اید؟ 
می خواهیــد با من صحبت کنید؟« و درحالی  که یک صندلی در زیر المپ 
برق، به ســکیلز تعارف می کرد، رو به روی او سر میز نشست. نقشة خود را 
روی آن نهاد و شروع به حاضر کردن پیپ خود کرد. او مهندس مستیالو 

سرگئیویچ لس بود.
چشــم به پایین دوخت و کبریتی کشید. شعله از پایین خطوط نیرومند 
چهره، دو چیِن اخم آلود در گوشــة لب ها و ســوراخ های عریض بینی و 
مژه های بلند و ســیاه او را روشن کرد. سکیلز از نتیجة بررسی خود راضی 
بود. برای او شــرح داد که تصمیم به  رفتن با او را ندارد، ولی اعالن را در 
کوچة فلق ســرخ خوانده است. عقیده داشت که وظیفه ایجاب می کند او 
خوانندگان خود را از این مسافرت عجیب و هیجان آور فضایی مطلع سازد.

لس بدون  اینکه چشــم از او بردارد و شر ء1 به هم  بزند، گوش می کرد. 

1. پلک
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گفت: »حیف که نمی خواهید همراه من ســفر کنید، صد حیف. )سر تکان 
داد.( مردم مثل ســگ هار از من فرار می کنند. تا چهار روز دیگر زمین را 
ترک می کنم و تا به امروز نتوانسته ام هم سفری برای خود پیدا کنم. )دوباره 

کبریتی کشید و پکی زد.( چه توضیحی می خواهید از من بشنوید؟« 
ـ نکات برجستة بیوگرافی شما.

ـ بیوگرافی من  چیز فوق العاده ای ندارد و نمی تواند توجه کسی را جلب 
کند. متعلق به خانوادة بســیار فقیری هستم، باوجوداین به مدرسه رفته ام. 
از دوازده ســالگی برای تأمین مخارجــم کار می کنم. پس از آن، جوانی و 
ســال های تحصیلم هستند. شــاغل کارهای متعددی بوده ام. چیزی که 
بتواند توجه خوانندگان شما را جلب کند، وجود ندارد، مگر... )ناگهان ابرو 
در هم کشــید و چین های گوشة لب، مشخص تر شــدند.( بله... از مدتی 
پیش روی این دستگاه کار می کنم. )با پیپش به چوب بست ها اشاره کرد.( 

ساختمان آن را از دو سال پیش آغاز کرده ام. همین!
سکیلز درحالی که چشــم به نوک مداد خود دوخته بود، پرسید: »تصور 

می کنید در عرض چند ماه، فاصلة بین زمین و مریخ را طی می کنید؟«
ـ فکر می کنم در ُنه یا ده ساعت، نه بیشتر.

سکیلز گفت: »بسیار خب!« آنگاه سرخ شد و آرواره های خود را حرکت 
داد. با ادبی گویا گفت: »خیلی ممنون خواهم شد اگر به من اعتماد کنید و 

مصاحبه مان را جدی تلقی نمایید.«
لــس آرنج های خــود را به روی میز نهاد و خــود را غرق در دود کرد. 
دیدگانش در میان دود برق زدند: »روز هجدهم اوت، مریخ به زمین نزدیک 
خواهد شد و در چهل میلیون  کیلومتری آن قرار خواهد گرفت. من باید این 
مسافت را طی کنم. حاال ببینیم این مسافت از چه چیز تشکیل یافته است: 
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نخســت، ارتفاع جو زمین، هفتادوپنج  کیلومتر است. ثانیًا فاصله ای که در 
خأل دو کره را از هم جدا می کند، چهل میلیون کیلومتر اســت. ثالثًا ارتفاع 
جو مریخ، شــصت وپنج کیلومتر است. فقط این صدوچهل کیلومتر جو در 

مسافرت من حائز اهمیت هستند.«
برخاست، دســت ها را در جیب شــلوار خود فروبرد. سرش در سایه و 
دود قرار داشــت و تنها سینه و بازوان پشمالویش با آستین های باالزده و 

پیراهنش در روشنایی بودند:
آنچه معمواًل پرواز می نامند، پرواز یک پرنده، برگی که سقوط می کند 
یا هواپیماست. ولی این پرواز نیست، شنا در فضاست. پرواز صرف، سقوط 
جسمی است که تحت تأثیر قوه ای  که آن را بیشتر می راند، حرکت می کند، 
مثاًل موشک. در خأل چون مقاومتی وجود ندارد و هیچ چیز از پرواز جلوگیری 
نمی کند، موشک با ســرعتی که هرآن رو به افزایش می رود، جلو خواهد 
رفت. شاید اگر عوامل مغناطیسی مانعی ایجاد نکنند، بتوانم به سرعِت نور 
نزدیک شــوم. دســتگاه من تصادفًا بر پایة اصوِل رعایت  شده در موشک 
ســاخته شده اســت. من باید صدوچهل کیلومتر جو را بپیمایم، جو زمین 
و مریخ. باالرفتن و پایین آمدن، یک  ســاعت ونیم طول خواهد کشید. یک 
ساعت برای خارج شدن از منطقة جاذبة زمین در نظر گرفته ام. بعد، در خأل 
می توانم به هر سرعتی که فکر کنید، پرواز نمایم. اما دو خطر وجود دارد: 
اواًل افزایش خیلی ناگهانی سرعت می تواند باعث ازهم گسیختن رگ های 
خون گردد. ثانیًا اگر با ســرعتی فوق العاده وارد جو مریخ شوم، ضربة هوا 
همان نتیجه را خواهد داد که اگر وارد شن می شدم. دستگاهم با محتویات 
آن، آنًا تبدیل به گاز خواهد شــد. در فضای بین کرات، اجزای کراتی که 
هنوز خلق نشــده اند یا نابود گشته اند، در حرکت هستند. آن ها به محض 
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اینکه وارد هوا شوند، آنًا می سوزند. هوا قشری است تقریبًا نفوذناپذیر، اما 
جو زمین احتمااًل یک بار مورد نفوذ قرار گرفته است.

لس دست خود را از جیب خارج ساخت، آن را روی میز زیر المپ برق 
گذاشت و انگشتان خود را به صورت مشت، تا کرد.

در سیبری، در میان یخ های جاویدان، ماموت هایی از زمین خارج ساختم 
که در شــکاف های زمین مرده بودند. الی دندان هایشان علف بود، چون 
آن ها در محلی که اکنون پوشیده از یخ است، چرا می کردند. از گوشتشان 
خوردم. آن ها فرصت نداشــته اند فاسد شوند، چون طی چند روز یخ زده و 
زیر برف ها پنهان شــده اند. می توان احتمال داد که کج شدن محور زمینی 
آنًا انجام یافته اســت. زمین به یک جسم فضایی برخورده یا قمر دیگری 
کوچک تر از ماه داشــته اســت. زمین آن  را جذب کرده! قمر افتاده است، 
پوشش کرة ارضی را خرد کرده و در این حال، محوِر آن  را منحرف کرده 
اســت. شــاید همین ضربه باعث نابودی قاره ای  که در مغرب افریقا در 
اقیانوس اطلس قرار داشــت، شده باشد. بنابراین برای اینکه از ذوب شدن 
خود و دستگاهم جلوگیری کنم، باید به شدت ترمز نمایم. به همین جهت 
اســت که در نظر دارم خأل را در شــش یا هفت ساعت طی کنم. تا چند 
سال دیگر، مسافرت به مریخ به صورتی درخواهد آمد که از سفر مسکو تا 

نیویورک، مشکل تر نخواهد شد.
لس از جلوی میز دور شــد و کلیدی را چرخاند. چراغ های قوسی شکل 
در زیر سقف روشن شدند. سکیلز روی دیوارهای چوبی، نقشه ها و اشکال 
هندسی، نقشــه های جغرافیایی، قفسه  های مملو از وسایل رؤیت و آالت 
 اندازه گیری، لباس های مخصوص، جعبه های کنسرو، البسة پوستی و در 

یک گوشة انبار، یک تلسکوپ روی نردبانی کوچک مشاهده کرد.
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لــس و ســکیلز بــه داربســت هایی کــه در اطراف یک دســتگاه 
تخم مرغی شــکِل فلزی قرار داشتند، نزدیک شدند. سکیلز نظرًا حساب 
کرد که دســتگاه بیضی شکل ال اقل هشــت  متر ارتفاع و شش  متر قطر 
دارد. در وســط، روی محیــط آن، کمربندی از فوالد به شــکل چتر به 
طرف پایین می آمد. این، ترمز و درعین حال چتر نجاتی بود که مقاومت 
دســتگاه را در جو افزیش می داد. زیر چتر، ســه دریچة مســدود وجود 
داشت: روزنة انســان. قسمت تحتانی دســتگاه، به دهانة تنگی که به 
وســیلة فنر دوال از فوالد که درجهت مخالف هم تعبیه شده بودند، ختم 
می شد. این به منزلة تامپونی1 برای تضعیف ضربه به هنگام سقوط روی 

کره بود... .
لس درحالی که با مداد خود روی بدنة پوشــیده از پیچ و مهرة دستگاه، 
ضرب گرفته بود، شــروع به تشــریح جزئیات دســتگاه کیهان نورد کرد. 
دســتگاه از فوالدی که مقاومت فوق العاده ای داشت و نقطة ذوبش خیلی 
بود، ســاخته شده و از داخل به  وسیله میله و بندهای سبک فلزی محکم 
شده بود. این بدنة خارجِی آن بود. پوشش داخلی آن از شش ورقة کائوچو، 
نمد و چرم تشکیل یافته بود. این تخم مرغ دوم که از چرم، پنبه دوزی شده 
بود، شامل دستگاه های کنترل و هدایت و مخازن اکسیژن، صندوق های 
جذب گازکربنیک، بالش های ِگرد برای دستگاه ها و آذوقه بود. برای کنترل 
وضع قرارگرفتن دســتگاه در فضا دریچه هایی به شــکل لوله های کوتاه 

فلزی مجهز به شیشه های منشور کار گذاشته بودند.

1. مأخوذ از تانپون فرانسه که در فارسی امروز در امور پزشکی متداول شده است و اصل 
آن گرفتن رخنه ای با چوب و سنگ و آهن و جز این هاست. ولی در اصطالح پزشکی بند 

آوردن خون و گرفتن رخنه ای با فشار دادن پنبة استریلیزه روی زخم است.
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دستگاه هدایت شونده، درون دهانه ای که دور آن را فنر فرا گرفته بود، 
تعبیه شــده بود. دهانه از فلزی که ازلحاظ ســختی، مافوق برنز نجومی 
بود، ساخته شــده بود. در پهنای آن لوله هایی کار گذاشته بودند. هریک 
از آن ها در باال عریض تر می شــدند و اتاقک ســوخت تشکیل می دادند. 
هریک از این اتاقک ها دارای یک شــمع برای روشــن کردن که از آن ها 
جریان1 مشترکی منشعب می شد و همچنین یک لولة سوخت گیری بودند. 
همچنان که ســیلندرهای یک موتور با بنزیــن کار می کنند، اتاقک های 
ســوخت با اولترالیویت، کار می کردند. این ماده، پودر منفجرة خیلی نرم 
با قدرتی خارق  العاده بود و در آزمایشگاه کارخانة ن. پتروگراد کشف شده 
بود. قدرت اولترالیویت مافوق همة موادی بود که تا آن  موقع در این زمینه 
می شناختند. مخروط انفجار، بی نهایت تنگ بود و برای اینکه محور مخروط 
انفجار با محورهای لوله های دهانه مطابقت داشته باشد، اولترالیویت را که 
به اتاقک های سوخت می رفت، از یک محوطة مغناطیسی عبور می دادند.

به طور کلی، دســتگاه هدایت کننده براساس موشک ساخته شده بود. 
ذخیرة اولترالیویت برای صد ســاعت کفایت می کرد. با کاستن یا افزودن 
تعداد انفجارها در ثانیه، ســرعت صعود یا نزول دستگاه را می شد تنظیم 
کرد. قســمت تحتانی آن خیلی سنگین تر از قســمت فوقانی اش بود. به 
همین جهت هم، هنگامی که وارد مدار جاذبة کره ای می شــد، همیشــه 

دهانة دستگاه به سوی آن می گشت.
سکیلز پرسید: »دستگاه به خرج چه کسی ساخته شده است؟«

لس او را با نوعی تعجب نگریست: »به خرج دولت... .«

1. magneto
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لس و ســکیلز به طرف میز بازگشتند. پس از اندکی سکوت، سکیلز 
 با تردید پرســید: »تصــور می کنیــد روی کرة مریخ موجــودات زنده 

خواهید یافت؟«
لس گفت: »این مسئله را صبح جمعه، ۱۹ اوت خواهم فهمید.«

ـ برای هر سطر از خاطرات سفرتان، ده  دالر پیشنهاد می کنم. یک امتیاز 
هم خواهید داشت: شش  صفحة دویست سطری. چک آن  را می توانید در 

استکهلم نقد کنید. موافقید؟
لس شروع به خندیدن کرد و سر تکان داد. موافق بود. سکیلز در گوشة 
میز نشست تا چک را بنویسد. لس درحالی که پکی به پیپش می زد، گفت: 
»حیف که نمی خواهید با من سفر کنید، ولی درحقیقت راه نزدیکی است، 

مثاًل نزدیک تر از رفتن پیاده تا استکهلم.«



رفیق سفر

لس ایســتاده و شــانه به لوالهای دِر گشــادة انبار تکیه داده بود. پیپش 
خاموش شده بود.

بین انبار و اســکلة ژوانوسکایا، زمین بایری وجود داشت. از آن سوی 
رودخانه، خطوط نا مشخص درخت های جزیرة پتروفسکی دیده می شد. 
در پشت درخت ها، خورشیدی غم انگیز غروب می کرد، بدون اینکه بتواند 
خاموش شــود. ابرهای طویل با کناره هایی که با نور غروب روشن شده 
بودند، شــبیه جزایری بودند که در آب های آســمانی زنگاری شنا کنند. 
چند ستاره در آســمان روشن شدند. ســکوت روی کرة فرتوت زمین، 

سنگینی می کرد.
کارگْر »کوزمین« که لحظه ای پیش ســرنج در درون ســطلی به هم 
می زد، نزدیک تر شــد. در آســتانة در توقف کرد و ته سیگار روشنش را 
به ظلمات پرتاب کرد. زیر لب گفت: »ترک زمین کار مشــکلی اســت. 
ترک کردن خانه مشکل اســت. وقتی انسان دهکده اش را ترک کرد تا 
سوار ترن شود، ده  بار ســر برمی گرداَند. هرقدر هم که کلبة چوبی آدم 
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پوشــیده از کاه ِگل باشد، چون متعلق به انسان است، به آن عادت کرده 
است. اما ترک  کردن زمین...!«

خوخلوف، کارگر دیگر گفت: »آب می جوشد. بیا چایی بخور کوزمین.«
کوزمین آهی کشــید و گفت: »بله، این طور اســت« و به طرف کوره 
رهســپار شــد. خوخلوف )مرد خشــن( و کوزمین در کنــار کوره روی 
صندوقــی نشســتند. چایی می خوردند، نــان را با احتیــاط می بریدند، 
گوشت یک ماهی را از اســتخوان هایش جدا می ساختند و بدون عجله 
می جویدند. آنگاه کوزمین حرکتی به ریشش داد و به صدای پست گفت: 
 »دلم به حالش می ســوزد. در این دور و زمانه تقریبًا از این مردها دیگر 

یافت نمی شود.«
ـ در تدفینش عجله نکن.

ـ خلبانی برایم تعریف می کرد که هشــت  کیلومتر )آن  هم توجه داشته 
باش که در تابستان( باال رفته، باوجوداین درون دستگاهش منجمد شده 
است. آن وقت انسان بخواهد باالتر پرواز کند؟! آنجا سرما و سیاهی است.

خوخلــوف با قیافه ای گرفته تکرار کــرد: »و من به تو می گویم که در 
تدفین او عجله نکن.«

ـ هیچ کس نمی خواهد با او ســفر کند. کسی حرفش را باور نمی کند. 
حاال بیش از یک هفته است که اعالن نصب شده و هنوز خبری نیست.

ـ ولی من به او اعتماد دارم.
ـ به مریخ خواهد رسید؟

ـ بله، بله، خواهد رســید. آن وقت است که در اروپا، مردم به نوبة خود 
مبادرت به این سفر خواهند کرد.

ـ چه کسی این کار را خواهد کرد؟
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ـ کی؟ بیا این را از من داشته باش: مریخ مال کیست؟ مال شوروی ها.
ـ بله، عالی می شود.

کوزمین روی صندوق اندکی جابه جا شد. 
لس به آن ها نزدیک شد. نشست و یک فنجان پر از چای داغ برداشت: 

»خوخلوف، نمی خواهی با من بیایی؟«
ـ نه مستیالو سرگئیویچ. نمی خواهم. می ترسم.

لس لبخندی زد. یک جرعه چای نوشــید و نگاهی َچپکی به کوزمین 
افکند: »شما چطور دوست من؟«

ـ مستیالو سرگئیویچ، با کمال میل می آمدم، ولی زن بیمار و چند تا بچه 
دارم. چطور می توانم رهایشان کنم؟

لس درحالی که فنجان خالی خود را روی میز می نهاد و لب ها را با دست 
پاک می کرد، گفت: »بله، مجبــورم تنها بروم. برای ترک زمین، داوطلب 

زیاد نیست.«
بار دیگر لبخند زد و ســر تکان داد: »دیروز دخترخانمی به سراغم آمد و 
گفت: ‘موافقم، با شــما می روم. نوزده  سال دارم. آواز می خوانم. می رقصم. 
گیتار می زنم. دیگر نمی خواهم روی زمین زندگی کنم. از انقالب ها به تنگ 
آمده ام. آیا باید ویزای خروجی گرفت؟’ گفت وگویمان خیلی طول نکشــید. 
دخترخانم نشست و شــروع به گریه کرد: ‘مرا فریب دادید. فکر نمی کردم 
این قدر دور بروم.’ آنگاه جوانی آمد. صدای بم داشت و دست هایش مرطوب 
بود. می گفت: ‘خیال کردید من احمقم؟! رفتن به مریخ محال است. به چه 

 عنوان چنین آگهی هایی به دیوار می زنید؟’ به زحمت او را آرام کردم.«
لــس آرنج ها را روی زانوان تکیه داده و چشــم به آتش دوخته بود. در 
این لحظه چهره اش خســته به نظر می رسید. پیشانی اش خط افتاد. البد 
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پس از یک کشمکش طوالنِی اراده، رفع خستگی می کرد. کوزمین برای 
آوردن توتون رفت. خوخلوف ســرفه کنان به او گفت: »شما چه مستیالو 

سرگئیویچ؟ شما نمی ترسید؟«
لس نگاهش را که از حرارت آتش گرم شده بود، به سوی او برگرداند: 
»نه، نمی ترسم. از موفقیت خود اطمینان دارم. اگر موفق نشوم، ضربه 
آنی و بی درد خواهد بود. از چیز دیگری نمی ترســم. مجســم کنید که 
حساب هایم غلط باشند: وارد مدار جاذبة مریخ نشوم و از کنار آن بگذرم. 
آذوقه، سوخت، اکسیژن و غذا برای مدتی طوالنی دارم. در نظر بیاورید 
که در تاریکی پرواز کنم. در مقابلم ســتاره ای بدرخشد. هزار سال بعد، 
جســد یخ زده ام در اقیانوس های آتش آن سیاره سرنگون خواهد شد. در 
این هزار سال، جسدم در ظلمات پرواز خواهد کرد! اما این مدت بی پایان 
کــه زنده خواهم بود، چون مدتی طوالنــی در این جعبه زندگی خواهم 
کرد، این روزهای بی پایان از یــأس جبران ناپذیر، تنها در همة کیهان! 
از مرگ وحشــت ندارم، بلکه از تنهایی، این تنهایی بی پایان در ظلمات 
ابدی می ترســم. بله، این واقعًا وحشتناک است. حقیقتًا دلم نمی خواهد 

تنها بروم.«
لس درحالی که چشــم به هم مــی زد، نگاه خود را بــه آتش دوخت. 

لب هایش با حالتی از لجاجت منقبض شدند.
کوزمین در آســتانة در ظاهر گشت و او را آهسته صدا کرد: »مستیالو 

سرگئیویچ، شما را می خواهند.«
ـ کی؟ 

لس به سرعت برخواست.
ـ نمی دانم. یک سرباز.
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مردی به دنبال کوزمین وارد انبار شــد. او همان مردی بود که نیم تنة 
ماهوت بدون کمر به تن داشت و در کوی فلق  سرخ، اعالن را می خواند. با 
حرکت کوچکی که به سر خود داد، به لس سالم کرد. داربست ها را نظاره 

نمود و به میز نزدیک شد: »احتیاج به یک رفیق سفر دارید؟«
لس یک صندلی به او تعارف کرد و خود روبه رویش نشســت: »بله، به 

دنبال یک هم سفر می گردم. عازم کرة مریخ هستم.«
ـ می دانم. در آگهی این مطلب قید شــده است. این ستاره را سابق به 
من نشــان داده اند. البته دور است. می خواستم شرایط را بدانم. آیا پول و 

غذا می دهید؟
ـ آیا صاحب خانواده هستید؟

ـ متأهلم، ولی بچه ندارم.
با ناخن هایــش روی میز، ضرب گرفته، با کنجــکاوی دوروَبر خود را 
می نگریست. لس به اختصار شرایط سفر را برایش شرح داد و او را از خطر 
احتمالی آگاه ســاخت. به او پیشنهاد کرد آتیة خانواده اش را تأمین کند و 

مقداری پول و مواد غذایی به  عنوان مساعده به همسرش بدهد... .
سرباز سر تکان می داد. تصدیق می کرد، ولی با بی توجهی گوش می داد. 

پرسید: »و آیا می دانید که در آنجا انسان زندگی می کند یا نه؟«
لس به شدت پشت گردن خود را خاراند و شروع به خندیدن کرد:

»به عقیدة من، باید قاعدتًا در آنجا انســان یا موجودی تقریبًا نظیر ما 
وجود داشته باشد. وقتی رســیدیم، به این مطلب پی خواهیم برد. قضیه 
از این قرار است: چند ســال پیش، ایستگاه های بزرگ گیرندة اروپایی و 
امریکایی، عالئم عجیبی ضبط کردند. اول فکر کردند این ها آثار طوفان در 
مناطق مغناطیسی زمین هستند. ولی این صداها فوق العاده شبیه عالمات  
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الفبایی بودند. کسی می خواست با ما صحبت کند، اما از کجا؟ تاکنون در 
هیچ کدام از کرات به جز مریخ، آثار حیات مشاهده نشده است. بنابراین این 
عالئم فقط می توانند از مریخ بیایند. نقشه را نگاه کنید. این کره پوشیده از 
یک شبکة کانال است. )یک نقشة مریخ را که به دیوار چوبی کوبیده شده 
بود، نشــان داد.( البد توانسته اند در آنجا ایستگاه های رادیویی بسیار قوی 
نصب کنند. مریخ می خواهد با زمین صحبت کند. فعاًل نمی توانیم به این 
عالمات پاســخ دهیم، اما در جواب ایشان به سوی آن ها پرواز می کنیم. 
مشــکل است انسان فرض کند ایســتگاه های رادیویِی مریخ را غول ها، 
موجوداتی که به ما شــبیه نیستند، ساخته باشند. مریخ و زمین، دو گلولة 
کوچک اند که در کنار هم می َگردند. هر دوی آن ها مطیع قوانین مشترکی 
هستند. َگرد زندگی در کیهان موج می زند. »اسپرم«هایی که بر روی مریخ 
و زمین و هزاران ســتارة در شرف خاموش شــدن می نشینند، یکسان اند. 
زندگی در همه جا ظاهر می شود و همه جا، موجودات انسانی، بر هرچه زنده 

است، حکومت می کنند. نمی توان موجودی کامل تر از بشر خلق کرد.«
سرباز با عزمی راسخ گفت: »با شما می آیم. کی باید با اسباب هایم بیایم؟«

ـ فردا. باید شما را با مکانیزم دستگاه آشنا کنم. اسمتان چیست؟
ـ گوسف، آلکسی ایوانوویچ.

ـ شغلتان چیست؟
گوســف با بی توجهی نگاهی به لس افکند و چشــم بــه زیر دوخت. 
انگشتانش روی میز ضرب گرفته بودند: »خواندن و نوشتن بلدم. با اتومبیل 
کم وبیــش آشــنایی دارم. در هواپیماها به عنوان ناظــر و دیده بان، پرواز 
کرده ام. از هفده سالگی جنگ کرده ام. همة اشتغاالت من در همین زمینه 

است. زخمی شدم. اکنون در نیروی ذخیره هستم. 
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ناگهان کلة خود را به شدت خاراند و خنده ای کرد: 
آه، چه وقایعی در این هفت ســاِل گذشــته اتفاق افتاد! اگر راستش را 
بخواهیــد، االن می توانســتم فرمانده یک فوج باشــم! ولی اخالق بدی 
دارم: هنگامــی که عملیات نظامی پایان می  یابد، نمی توانم در یک جا بند 
شوم. افکار حزن آور مثل خوره به جانم می افتند. تا مغز استخوان مسموم 
می شــوم. آنگاه تقاضا می کنم به مأموریت بفرستندم یا صاف  وساده فرار 
می کنم. )دســت به باالی سرش کشید و لبخند زد.( چهار جا را جمهوری 
کرده ام. اکنون دیگر حتی نام شهرها را به خاطر ندارم. یک  بار سیصد َتن 
گردآوری کردم و برای آزاد کردن هندوستان رفتم. می خواستم به هر نحو 
شــده، موفق شوم، ولی در راه، در کوه ها گم شدم. گرفتار کوالک  برف و 
بهمن شــدیم و اسب هایمان را از دست دادیم. تنها یک عدة قلیل از این 
ســفر بازگشتند. آنگاه دو ماه، پیِش ماخنو1 گذراندم. دلم می خواست کمی 
عیاشی و تفریح کنم...، اما نتوانستم با اوباش و اراذل کنار بیایم... . سپس 
وارد ارتش سرخ شدم. آن  موقع در سواره نظام بودیونی2 بودم و لهستانی ها 
را از ِکِیف راندم. آخرین بار، هنگام فتح پره ـ کوپ، زخمی شــدم. بعد در 
حدود یک ســال در بیمارســتان ها پالس بودم. وقتی ازآنجا خارج شدم، 

1. یکی از آن شخصیت های نمادین تاریخ انقالبی است که جنبش عصیانی آنارشیستی 
اوکراین را در فاصلة 1918 تا 1921 شــکل داد؛ جنبشــی که بســیار ناشناخته بود و تا 
مدت ها تصویر قلب شــده ای از آن ارائه می شــد. دهقانان اوکراینــی، به ویژه در جنوب 
 ،Bres t-Litovsk( کشــور، با خودداری از پذیرش شروط پیمان برست ـ لیتووســک
 منعقدشده در مارس 1918( که طی آن مقامات جوان بلشویک، اوکراین را به امپراتوری 

اتریش  ـ آلمان واگذار کردند، در قالب ارتشی پارتیزانی گرد هم آمدند و... . 
 2. یکی از فرماندهان روســی در نبرد موســوم به کیف، میان لهســتان و شــوروی در 

سال ۱۹۴۱.
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نمی دانســتم چه  کنم. در آن موقع بود که با دختری آشــنا شدم و ازدواج 
کردم. زنم یک قلب طالیی دارد. دلم به حالش می ســوزد، ولی نمی توانم 
در خانه زندگی کنم. به دشت و صحرا بروم؟! پدر و مادرم مرده اند، برادرانم 
کشته شده اند و زمینمان بی صاحب افتاده است. در شهر کاری نیست. فعاًل 
جنگی در کار نیســت و در آتیه هم وقوع آن بعید است. خواهش می کنم 

مستیالو سرگئیویچ، مرا با خود ببر. در مریخ به دردتان خواهم خورد. 
 لس دســت به طرف او دراز کــرد و گفت: »باشــد، خوش آمدید. تا 

فردا خداحافظ.« 
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نزدیک های صبح، لس ســر  به  زیر بالشت فروبرد و به خواب رفت. از 
صدای قطار که در بیرون می رفت، بیدار شــد. دست به چهره اش کشید. 
چشــمانش که هنوز پس از خیاالت شــبانه، ســرکش و منقلب بودند، 
نقشــه های روی دیوار و حاشیه های دســتگاه را می نگریستند. لس آهی 
کشید و به کلی بیدار شــد. به سوی شیر رفت و آب سرد به سر خود زد. 
آنگاه باالپوشش را به تن کرد و از راه زمین بایر، به خانة خود، محلی که 

کاتیا شش  ماه پیش در آن جان سپرده بود، رهسپار شد.
در آنجا به نظافت خود پرداخت. ریشش را اصالح کرد. لباس هایش را 
عوض کرد و پنجره ها را بازرسی نمود تا ببیند همه بسته است یا نه. خانه 
متروک بود. همه جا گردوخاک وجود داشــت. دِر اتاق خواب را که پس از 
مرگ کاتیا قدم به آن نگذاشــته بود، گشود. بر اثر بسته بودن کرکره ها، در 
اتاق، سایه روشن افتاده بود و فقط آیینة گنجه ای که کاتیا لباس هایش را 
در آن قــرار می داد، در تاریکی برق می زد. لنگة دِر گنجه باز بود. لس ابرو 
در هم کشــید، با نوک پا نزدیک تر شد و آن  را با دقت بست. آنگاه همین 
کار را درمورد دِر اتاق خواب انجام داد. از عمارت خارج شــد. دِر ورودی را 

بست و کلید کوچِک صاف را در جیب جلیقة خود نهاد.
اکنون همة کارهای قبل از عزیمت را انجام داده بود. 




