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فصل یکفصل یک

مارلبرومارلبرو11، کنتیکت، کنتیکت22، ، 1818 فوریه ی  فوریه ی 20202020

دورتـادورش گلوله هـای تـوپ منفجـر می شـد و آسـمان تاریـک شـب را با نور 
سـرخ رنگش مثل روز روشـن می کرد. صدای شـلیک مسلسـل از میان غّرِش 
پیاپِی توپخانه به گوش می رسید و تراشه های بتونِی راه پله پشت  سر  هم و به  طور 

خطرناکی نزدیک پوتین های نظامی اش پرتاب می شدند.
سـرباز تـوِی درگاِه جایـی که قباًل نانوایی کوچکی بـود، چمباتمه زد. اما این 
محـل حـاال، پس از چندین روز بمباران هوایی و توپخانه، حمالت خمپاره ای و 

تک تیر انداز ها، مثل بقیه  ی این شهر فرانسوی ویران شده بود.
از یگانش جدا شـده بود؛ البته اگر دیگر یگانی باقی  مانده باشـد. زمانی که 
منتظر رسـیدن تانک هاِی خودی بودند، لشـکر پنزری3 کل گروهان او را نابود 
کرده بود. از آخرین باری که یونیفرم آمریکایی دیده بود چقدر می گذشت؟ ده 
دقیقه؟ یک ربع؟ دست کم تن هیچ سرباز زنده ای نمی دید. خیابان ها پر شده 
بود از اجسـاد سـربازان هر دو جبهه. سـرباز، در این جنگ، از نبرد های زیادی 
جان سالم به در برده بود... اما وقتش بود که با حقیقت روبه رو شود؛ این نبرد 

به  احتمال زیاد آخرین نبردش بود.

1. Marlborough 2. Connecticut 
Panzer .3؛ نیروی زرهی ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم
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برِق شـلیِک توپ را دید و ثانیه ای بعد همه  جا منفجر شـد. نانوایی کاماًل آوار 
شد و اطرافش فروریخت. لحظه ی آخر، پیش از آنکه چهارچوب چوبی سنگین 
در روی سرش خراب شود، خودش را پرت کرد توی خیابان. زنده مانده بود، اما 
حاال دیگر در تیر رس دشـمن قرار داشـت. حس می کرد ده ها آلمانی  به طرفش 

نشانه رفته اند.
و بعـد، امیـد در دلـش جوانـه زد. اولین تانک آمریکایی را دیـد که تلق تلق در 
خیابـاِن ویران پیش می آمد. تانک ها به نبرد نرسـیده بودنـد، اما حداقل برای او 
شـاید هنوز دیر نشـده نبود. پرید سـمت تانک و به زحمت از آن باال رفت، نزدیک 
بود بیفتد، اما هرجور بود خودش را چسباند به یک طرف تانک که کُند و به زحمت 
حرکت می کرد. همان  طور که با دست چپش از تانک آویزان بود، با دست راستش، 
هرجا که می شـد، به مواضع آلمانی ها شـلیک می کرد. یکی یکی دشـمنان را از پا 

درمی آورد؛ سربازان پیاده نظام، آشیانه ی تیر بار و... 
آرپی جی ضد تانکی شلیک کرده بود و گلوله اش سوت کشان به سمت تانک 
می آمد. درست لحظه ی انهدام تانک، سرباز دستش را رها کرد و پایین پرید. 
انفجار او را  پرتاب کرد سمت جبهه ی آلمانی ها. افتاد روی زمین، خیز برداشت 

و شروع کرد به تیراندازی. 
از پشت سر کسی صدایش زد: »ِتِرِور.«

بوم! بوم! بوم! همچنان شـلیک می کرد و دشـمنانش را در چپ و راسـت و 
روبه رو از پا درمی آورد. گلوله ی یکی از سربازان آلمانی به شانه اش اصابت کرد، 

اما نتوانست جلوی پیشروی اش را بگیرد. 
این بار بلندتر صدایش زد: »ِتِرِور.«

»کار دارم!« انگشت شست ِتِرِور فایرستون مثل پیستون روی دسته ی بازی 
باال و پایین می رفت. در صفحه ی نمایشـگر، سـرباز پشت سـر هم تیر می خورد. 
سـه گلولـه ی دیگر بهش اصابت کـرد و او را به  زانو درآورد. امـا باز هم ادامه داد. 
از سـرِ خشـم و درد و اشـتیاق بـرای پیـروزی نعره مـی زد. ِتِرِور هـم همراهش 
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فریاد می کشـید و جوری با دسـته ی بازی کُشـتی می گرفت که انگار با این کار 
می توانست دشمن را شکست دهد.

بوم!  
لحظه ای، سرباز همان جا بی حرکت ماند، صورتش از درد و تالش قهرمانانه اش 

منقبض شده بود و بعد صفحه ی نمایشگر خاموش شد. 
»یعنـی چـی؟« ِتـِرِور چرخیـد و دید پـدرش روی کنسـول بازی خم شـده و 
دوشاخه هم توی دستش است. »چرا خاموشش کردی؟ وسط جنگ بودم!«

دنیل فایرستون1 به پسرش گفت: »فکر کنم واسه یه روز، دو ساعت و نیم 
جنگیدن بس باشه.«

ِتـِرِور بـا  ناراحتـی داد زد: »واقعـًا کـه! ندیـدی داشـتم چقـدر از آلمانی هـا رو 
می کشـتم؟ فکـر کنـم نزدیک بود رکورد خودم رو بزنم! باورم نمی شـه دوشـاخه 
رو درآوردی و نذاشـتی پیشـروی م رو ذخیـره کنـم! حـاال چطور دوباره برسـم به 

ایـن مرحله؟«
دنیل با نارضایتی به پسر دوازده ساله اش نگاه کرد و گفت: »امیدوارم بفهمی 
که توی دنیای واقعی، کشتن آدم ها پیشروی و پیشرفت به  حساب نمی آد.«

ِتِرِور گفت: »سرباز  م داره تو جنگ جهانی دوم می جنگه، مأموریتش اینه که 
نازی ها رو بکشه. از جی جی2 بپرس. خودش اونجا بوده.«

پدرش جواب داد: »حق با توئه. پدرِ پدربزرگت توی جنگ جهانی دوم بوده 
و مطمئنم بهت می گه کارهایی که اونجا کرده هیچ جذابیتی نداشته.«

ِتـِرِور داد زد: »شـوخی می کنـی؟ اون یه قهرمان بوده! بهش سـتاره ی برنز 
داده ان، تـازه یـه مـدال هم از فرانسـوی ها گرفته. همیشـه می گه جنگ چقدر 

باحال بوده.«
بابـا حـرف ِتـِرِور را اصـالح کرد: »بعضـی وقت ها یه کاری می کنـه که باحال 

1. Daniel Firestone
G.G .2؛ great grandpa؛ پدرِ پدربزرگ
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به نظر بیاد. آره خب، جنگ جهانی دوم بخش مهمی از تاریخه، اما اصاًل باحال 
نیست آدم ها همدیگر رو بکشن.«

ِتـِرِور بـا  لجبازی دوبـاره حرفش را تکرار کرد: »جی جی کـه این طور نمی گه. 
می تونی از خودش بپرسی.«

بابا آهی کشید. »خودت ازش بپرس. امشب واسه شام می آد. االن هاست 
که برسه.«

ِتِرِور از جایش پرید. »چرا بهم نگفته بودی؟« بعد دوید سمت دست شویی 
و دست هایش را شست.

بابا چپ چپ نگاهش کرد. »دو ساعته می خوام از کنسول بازی جدات کنم، 
ولی تا اسم بابابزرگ رو آوردم، عین برق بلند شدی.«

ِتِرِور دست های خیسش را با حوله خشک کرد. حق با بابا بود، اما توضیحی 
برایش نداشت. جی جی، پدربزرِگ بابا بود، اما در واقع بیشتر پدرِ او به حساب 
می آمد؛ چون بعد از مرگ پدرِ بابا، پدربزرگ و مادربزرگش سرپرستی اش را به 
عهـده گرفتـه بودند. به همین  دلیل هم بابا هیچ وقت جی جی را قهرمان بزرگ 
جنـگ نمی دانسـت. تـازه بابا معلم تاریخ بود و دربـاره ی جنگ اطالعات کافی 
داشت، اما همیشه فقط می گفت جنگ چقدر وحشتناک بوده و همه باید دعا 

کنیم که هیچ وقت دوباره تکرار نشود.
ِتِرِور عقلش را از دست نداده بود. او هم نه اینکه جنگ را دوست داشته باشد، 
امـا جنـگ جهانی دوم بزرگ ترین و مهم تریـن اتفاقی بود که تابه حال روی داده 
بود. هیچ کدام از داسـتان های سـاختگی، چه در کتاب ها و چه در فیلم ها، حتی 
ذره ای هم به ماجرای اصلی شباهت نداشتند. نیرو های شر نزدیک بود کل دنیا 
را فتـح کننـد. به  همین دلیل هم آدم هـای خوب از همه جای زمین با هم متحد 
شـدند تا شکستشـان بدهند. همه درباره ی نجات زمین فقط حرف می زدند، اما 
این آدم  های خوب  واقعًا این کار را انجام دادند. و خب شـناخت کسـی که واقعًا 

آنجا بوده و به نجات همه ی ما کمک کرده، خیلی مسئله ی بزرگی است!
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ِتِرِور توی هال با عجله از کنار پدرش گذشت. »من بیرون منتظر می مونم.«
هـر دو صـدای بـوق  ممتد ماشـین های دیگر را شـنیده بودند و می دانسـتند 
جی جی دارد وارد خیابانشان می شود. ِتِرِور به محض اینکه دوید بیرون، ماشین 
مرکوری ماروِدر1 مدل 1998 بابابزرگش را دید که با سرعت کمتر از سی کیلومتر 
در ساعت در خیابان به سمت خانه می آمد. هر چند لحظه یک بار صداِی انفجاری 
از موتورش شنیده می شد. پشت سرش در میان دود سیاه اگزوز دوبل ماشین، 

یک عالمه راننده ی بی حوصله گیر کرده بودند.
بابا آمد توی ایوان و کنار ِتِرِور ایستاد. »بهم قول داد تاکسی می گیره. دیگه 

نباید رانندگی کنه.«
ِتِرِور خندید: »شـوخی می کنی؟ دسـت فرمونش حرف نداره. ببین چطوری 

هر دو مسیر خیابون رو بسته. همه به دردسر افتاده ان.«
پدرش با حوصله توضیح داد: »اگه می خوای آدم خوبی باشـی، نباید کسـی 

رو توی دردسر بندازی.«
ماشین بزرگ پیچید داخل راه ماشین روی جلوی خانه و به سطل بازیافت 
خورد و سـطل زنگ زده افتاد کف پیاده رو. بقیه ی راننده ها بوق زنان به سـرعت 
حرکت کردند. یکی از آن ها مشتش را از پنجره ی ماشین بیرون آورد و در هوا 

تکان داد. 
جی جی با آن بدن دراز و باریکش با احتیاط از ماشـین پیاده شـد. پیرمرد 
پا هـای درازی داشـت. ِتـِرِور افتخار می کرد هیکلش مثل پدرِ پدربزرگ اسـت، 
نـه مثـل بابـا؛ چون بابا کوتاه تر و چاق بود. جی جی حدودًا دو  متر قد داشـت و 
بلندتریـن فـرد خانواده به حسـاب می آمد. همیشـه می گفـت در جنگ قدش 

اسباب دردسر بوده.
»شـش سـاعت تموم، ِگل یخ زده رو می کَندیم که سنگر بسازیم. آخرش هم 
تنها کسی که سرش از سنگر بیرون می موند، من بودم. تیراندازها اول از همه من 

1. Mercury Marauder
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رو می دیـدن. امـا خب باالخره آدم کم کم یاد می گیره چطور سـرش رو بدزده.«
جی جی لبخند زنان آمد توی ایوان. کمی می لنگید، ِتِرِور فهمید ترکشـی که 

در ران بابابزرگ جا خوش کرده، امروز »سر لج« افتاده است.
»سـالم، بچـه جـون.« بعد بـرای بابـای ِتِرِور سـری تـکان داد و گفت: »چه 

خبـر، دنیل؟« 
ِتِرِور لبخند زد. »سـالم، جی جی! چند لحظه زودتر می اومدی بهترین بازِی 

عمرت رو می دیدی. داشتم نازی ها رو می کشتم، بعدش یه تانک اومد...«
پـدر حرفـش را قطع کرد. »ِتِرو. نمی شـه بـذاری اول بابابـزرگ بیاد تو، بعد 

واسه ش از سرباز هایی که کُشته ای تعریف کنی؟« 
توی خانه، بابا مشغول درست کردن اسپاگتی شد و جی جی روی صندلی 
چرمـی قدیمـی و کهنه ای لم داد. صندلی، گل میخ های برنجی داشـت و فقط 
برای بابابزرگ نگهش داشته بودند. در واقع، نگذاشته بودند کارگر ان شهرداری 
ببرندش. آن وقت ها که پدر و مادر ِتِرِور هنوز با هم زندگی می کردند، دست کم 
سـه بار مامان سـعی کرده بود صندلی را همراه آشـغال ها بیندازد دور. بابا هم 
هـر سـه بار نجاتش داده بـود. این موضوع دلیل جدایی شـان نبود، ولی قطعًا 

بی تأثیر هم نبود.
ِتـِرِور هنـگام چیـدن میز با صدای بلنـد گفت: »جی جـی. اون ماکت جدید 

هواپیما رو تموم کردم، اسکای مسترِ سی154.«
پیرمرد ذوق زده شد. »جدی؟ بریم یه نگاهی بهش بندازیم.«

»شـرمنده، خونه سـت، منظـورم خونه ی مامانه.« ِتـِرِور با مامـان، ناپدری و 
خواهر های دوقلوی ناتنی  اش که شش ساله بودند، زندگی می کرد. بابا را فقط 
آخرهفته هـا می دیـد، البته یک هفته در میان. تنهـا فرصِت دیدن جی جی هم 

فقط همین آخرهفته ها بود.
»یادم می آد وقتی بچه های هوا برد از هواپیما می پریدن بیرون، هواپیما های 

C-54 .1؛ هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در جنگ جهانی دوم
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سـی54 جوری نزدیک هم پرواز می کردن که اصاًل نمی شـد خورشید رو دید.« 
صورت پیر و خسته ی بابا بزرگ حالتی مات و مبهوت گرفت؛ همیشه وقتی یاد 

روز های جنگ می افتاد، این طور می شد. 
ِتِرِور آهسـته گفت: »وای! حتمًا منظره ی باشـکوهی بـوده.« وقتی جی جی 
درباره ی جنگ حرف می زد، داسـتان  ها پشت سـر هم ردیف می شدند و یکی از 

یکی قشنگ تر بودند.
بابابـزرگ سـرِ شـوق آمده بـود. »از اون هم بهتر. یعنی محـض تنوع، نوبت 

یکی دیگه بود که بره و کُشته بشه.«
»آره، اما خب پریدن از هواپیما هم خیلی دل  و  جرئت می خواد، نه؟«

پیرمـرد شـانه ای بـاال انداخـت. »بچه هـای هوا برد فکـر می کـردن دنیا مال 
خودشونه. ما برای هر یه سانت پیشروی باید بین گل و الی سینه خیز می رفتیم، 

بعد اون ها چطور به مقصدشون می رسیدن؟ با هواپیما.«
از نظر جی جی، در جنگ جهانی دوم کار همه در مقایسه با سربازان پیاده نظام 
راحت بود. نیروی دریایی توی دریا می گشـتند. خلبان ها از منظره ی قشـنگ آن 
باال لذت می برند. سرباز های داخل تانک مگر اصاًل می فهمیدند پای زخمی یعنی 
چه؟ و اما مهندس ها، خب راحت تر است که آدم یک پل بسازد تا بخواهد از روی 
آن رد شـود، آن هم زمان منفجر شـدن دینامیت. بعضی وقت ها به نظر می رسید 
جی جـی از جنـگ متنفر اسـت. پیرمرد برای این موضوع هم دلیل داشـت. او و 
هم رزمانش در گروهان براوو1، به همان اندازه که سـرباز ان ماهری بودند، اسـتاد 
شـکایت و غـر زدن هم بودند. همیشـه گله می کردند که تمـام نیرو های اعزامی 
متفقیـن، حتـی ژنرال آیزنهاور2، داشـتند خوش می گذراندنـد، در حالی  که تمام 

کار های سخت روی دوش سربازان پیاده نظام بود. 
ِتـِرِور حرف بابا بزرگ را قبول نداشـت. »بی خیـال! هوا برد هم قهرمان بودن. 

1. Bravo
Eisenhower .2؛ ژنرال پنج ستاره و سیاست مدار آمریکایی که در طول جنگ جهانی دوم فرماندهی عالی نیروهای 

متفقین در اروپا را بر عهده داشت.
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بـه اون هـا هـم وقتی تـوی هوا آویـزون بودن و داشـتن با چتر هاشـون پایین 
می اومدن، شلیک می شد.«

جی جی حرفش را تأیید کرد: »آره خب، آلمانی ها همه رو می بستن به گلوله. 
فکـر کـن اگـه اون ها دخالت نمی کردن، جنگ چقدر بهتر می شـد، نه اون ها، نه 

رایش سومشون1.«
هر دو خندیدند، اما پدر ِتِرِور که در آشـپزخانه بود، سـرش را تکان داد، هم 
سـرگرم شـده بود و هم ناراحت. صحبت آن دو نفر همیشـه به اینجا می رسید، 
جنگ و جنگ و بازهم جنگ. بعضی وقت ها فکر می کرد باید حرفشان را قطع 
کند. عالقه ی ِتِرِور به جنگ جهانی دوم داشـت به وسـواس فکری تمام عیاری 
تبدیل می شد. بازی های ویدئویی، کتاب ها، فیلم ها و ماکت هایش همه و همه 
دربـاره ی جنـگ جهانی دوم بودند. هر دو اتاقش، چه در خانه ی مادرش و چه 
اینجا، پوشـیده شـده بود از پوسـتر هایی درباره ی یگان های نظامی و نبرد های 
معروف. پس قهرمان های ورزشـی چه؟ سـتاره های سینما و تلویزیون چطور؟ 
یعنـی طبیعـی بود که بچه ای دوازده سـاله تا این حد مجذوب چیزی شـود که 

همه اش مرگ و نابودی است؟
امـا از طرفی هم خوشـحال بود که ِتِرِور رابطـه ی صمیمانه ای با پدربزرگش 
دارد. گذشـته از این ، مگر پسری دوازده ساله چه نقطه ی  اشتراکی می توانست 
با کهنه سـربازی نود و سه ساله داشـته باشد؟ از این جهت، نکته ی  مثبتی بود و 
دلیل این رابطه ی صمیمی هم این بود که ِتِرِور همیشـه می خواسـت درباره ی 
جنگ جهانی دوم بشنود. سرباز یکم، ِجیکوب فایرستون از گروهان براوو هم 

گفتنی های زیادی دراین باره داشت. 
پدر ِتِرِور ظرف اسپاگتی و کوفته ها را گذاشت روی میز. »شام حاضره. امشب 
یه درخواسـت ازتون دارم: می شـه بذارین حداقل ساالدمون رو تموم کنیم، بعد 

حرف از نارنجک بزنین؟« 

1. دولت نازی
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ِتِرِور چپ چپ نگاه کرد. »بابا دیگه داری جی جی رو ناراحت می کنی ها.«
پیرمرد سر جایش پشت میز نشست. »بی خیال ِتِرِور. من به این آسونی ها 

ناراحت نمی شم. فقط در صورتی ناراحت می شم که...«
ِتِرِور جمله ی پدربزرگ را کامل کرد: »که یه نارنجک توی شلوارت بندازن؟«

جی جی لبخندی بهش زد. »زدی تو خال.«
بابا آهی کشید و نشست. »شما دوتا، هشتاد و یک سال با هم فاصله ی سنی 

دارین، اما لنگه ی همین: جفتتون کله پوکین.«
ِتِرِور لبخند زد. خوشحال بود که با پدرِ پدربزرگش نقطه ی اشتراک دارد، حتی 
اگر آن نقطه  ی اشتراک حماقت باشد. ولی خب نهایت تالشش را کرد که جلوی 
زبانش را بگیرد و تا وقتی مشغول خوردن اسپاگتی شوند، از جنگ حرفی نزند.

اسپاگتی غذای مورد عالقه ی جی جی بود، چون در مدت اعزامش به اروپا، 
»تنها چیزی بود که اون مثاًل آشـپز های ارتش نتونسـته بودن تبدیلش کنن به 

چیزی که معمواًل باید توی چاه دست شویی پیدا بشه.« 
ِتـِرِور قاه قـاه خندید. دلیل دیگر عالقه اش به جنگ همین بود. سـرباز ها در 

جوک تعریف  کردن لنگه نداشتند.
پدرش اخم کرد. »می شه خواهش کنم درمورد یه چیز دیگه حرف بزنیم؟«

پیرمرد کاغذی از جیبش بیرون آورد و بازش کرد. »این نامه دیروز رسـید. 
از طرف شورای روستای َسن ِرژین1.«

بابا تکرار کرد: »سن رژین؟« 
جی جی شـانه  باال انداخت، »یه شـهر کوچک توی فرانسه ست. سال 1944 

یگان ما از این شهر رد شد.«
بابا، نامه را از پدربزرگ گرفت و سـریع خواندش. »می گه از اون شـهر فقط 

رد نشده این. جنگیده این و شهر رو آزاد کرده این!« 
»چی؟« ِتِرِور مثل تیری که از چله ی کمان رها شـده باشـد، بلند شد، پشت 

1. Sainte-Régine



16

سـر پدرش ایستاد و مشـغـول خـوانـدن نامه شـد. درسـت بود. سـرباز یکم، 
جیکوب فایرستون از ارتش ایاالت متحده ی آمریکا )بازنشسته( آخرین سرباز 
 بازمانده از نبرد سن رژین بود. ماه ِمه آینده، در جشن هفتاد و پنجمین سالگرد 
پیروزی در اروپا، جشـنی به مناسـبت آزادی از اشغال آلمانی ها در روستا برپا 

می شد و جی جی هم به عنوان مهمان افتخاری دعوت شده بود.
غرور وجود ِتِرِور را فرا گرفت. »وای! یعنی اگه شـما اونجا نبودین، کل شـهر 

نابود می شد.« 
جی جـی متواضـع بود. »مطمئنم اگه ما اون روز خـواب مونده بودیم، یگان 

دیگه ای جامون رو می گرفت.« 
بابا نامه را گذاشت روی میز. »واقعًا باعث افتخاره. حیف که نمی شه بری.« 

ِتِرِور شوکه شد. »چرا نشه؟«
»فرانسـه که سـر کوچه نیست. مردی به سن بابا بزرگ نمی تونه به همچین 

سفری بره.«
ِتِرِور التماس کرد: »اما باید بره. تنها کسـیه که هنوز از اون جنگ زنده سـت! 

کس دیگه ای نمونده که مردم اونجا ازش تشکر کنن.« 
بابا سـعی می کرد صبور باشـد. »به فکر بابا بزرگ باش. اصاًل خوشش می آد 
مردم این همه شلوغش کنن؟ می دونی که خوشش نمی آد. نه از بناهای یاد بود 
دیدن می کنه، نه به تجدید دیدارها می ره. حاضر نیسـت توی رژه ی روز یاد بود 
ازش تجلیل کنن. وقتی از جلوی خونه ش رژه می رن، حتی سرش رو از پنجره 

نمی آره بیرون. باور کن، اصاًل دوست نداره بره فرانسه.«
»اما بابا...«

جی جی حرفشان را قطع کرد. »هروقت تعیین تکلیف شما دوتا کله پوک واسه 
من تموم شد، شاید بد نباشه نظر خودم رو هم بشنوین.«

نوه و نتیجه برگشتند و رو کردند به پیرمرد.
»می رم.«
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ِتِرِور به خاطر این پیروزی باال  و  پایین پرید. 
بابا به پدربزرگش اصرار کرد: »منطقی باش، متوجه نیستی این سفر چقدر 

بهت فشار می آره؟«
پیرمـرد بـا حالـت تندی جواب داد: »یه بار قباًل ایـن کار رو کرده ام. تازه اون 

موقع بیست وپنج کیلو بار پشتم بود و به سمتم تیراندازی هم می کردن.«
»اون موقع هجده سالت بود.«

»هفـده. تـوی مرکز جذب نیرو دروغ گفتم. مردم می گفتن عمرًا قبولم کنن، 
اما ثابت کردم اشتباه می کنن. درست مثل االن که تو داری اشتباه می کنی.«

دنیـل فایرسـتون هنـوز هـم روی نظـرش پافشـاری می کـرد. »بابا بـزرگ، 
نمی تونم بهت اجازه بدم تنهایی به همچین سفری بری.«

پدربزرگ بهش اخم کرد. »کی گفت می خوام تنهایی برم؟« به ِتِرِور لبخندی 
زد. »تا حاال رفته ای فرانسه؟«

دهان تِرِور تا جایی که می شد باز ماند.
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فصل دوفصل دو

سن رژین، فرانسه، سن رژین، فرانسه، 1212 سپتامبر  سپتامبر 19441944

»توی زندگی بعدی م، باید ژنرال شم.«
سـرجوخه جیکوب فایرسـتون که تفنگش را به تنه ی درختی تکیه داده بود، 
با اضطراب گازی به سـیبش زد. سـیب را همین چند لحظه ی پیش از یکی از 

شاخه های کوتاه کنده بود. 
رفیقـش، سـرباز یکـم بیو هاِول خندید و گفت: »چی شـده همچین فکری 

می کنی؟«
»به نظـرت آیِزنهـاِور هـم پـاش تا مـچ توی گل و الیه و صبحونه سـیب سـبز 
می خوره؟« بعد ادامه داد: »می دونی سن رژین چیه واسه ش؟ فقط یه نقطه  ست 

روی نقشه .«
بیو گفت: »فقط یه نقطه نیسـت، بچه دبیرسـتانی. یه نقطه بین ما و آلمان 

نازیه. وظیفه ی ماست که این نقطه رو براش بگیریم.«
مثل اغلب سرباز ان گروهان براوو، بیو فقط چند سال از جیکوب بزرگ تر بود. 
اما همین چند سال تفاوت بین بیست و یک و هفده بود و به راحتی می شد حس 
جیکوب را درک کرد؛ اینکه بیشتر وقت ها احساس می کرد پسربچه ای بین آدم 
بزرگ هاسـت. صدایش می زدند بچه دبیرستانی، چون بیشترشان فکر می کردند 
جیکوب االن باید توی دبیرسـتان باشـد، صحیح  و  سـالم و به دور از هر خطری. 
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جیکـوب بـا آن هـا موافق نبـود. اما بعضی وقت هـا فکر می کـرد کاش االن توی 
دبیرسـتان بود؛ وقت های گلوله باران، همان وقت هایی که گلوله ها مثل پشه های 
مرگ بار با فاصله ی بسیار کمی به سرعت از کنار گوشش ِوز ِوز کنان می گذشتند. 

با وجود این، حتی یک لحظه هم از کارش پشیمان نبود. درباره ی سنش دروغ 
گفته بود، چون می دانست جایش اینجاست. کشورش بعد از فارغ التحصیلی به 
او نیاز نداشت؛ همین حاال بهش نیاز داشت. در ساحل اوماها در روز دی1 به او 
نیاز داشت؛ هنگام عبور پرزحمت از میان پرچین های مرگ بار نرماندی به او نیاز 
داشت؛ در عملیات هایی مثل نپتون، ُاِورُلرد و کبرا به او نیاز داشت و البته امروز 

در نبرد سن رژین. 
تا این لحظه چیزی به اسـم نبرد سـن رژین وجود نداشت. اما چند ساعت 

دیگر وضع عوض می شد.
جیکوب با دهان پر از سیب ترش گفت: »موضوع مأموریت نیست. موضوع 
کاریه که آدم انجام می ده. من هم می تونستم توی مقر فرماندهی شیک و پیکی 
بیـدار بشـم، دوش آب  گـرم بگیرم، جوراب های تمیز و خشـک بپوشـم و به یه 
نقطه روی نقشه اشاره کنم و بگم: من اون رو می خوام. دیگه نقش من تمومه 
و حاال باید یه دسته یا گروهان یا گردان بدبخت بره اونجا رو واسه من بگیره.«

بیو  که اسـلحه اش را بررسـی می کرد تا مطمئن شـود کاماًل پر اسـت، گفت: 
»یعنی ما.« هر پنج دقیقه یک بار اسلحه اش را چک می کرد. 

جیکـوب ادامـه داد: »جدًا؟ خب، می تونسـت موضوع بامزه ای باشـه، فقط 
حیف بعضی هامون امروز می ریم خرید.«

از بقیه ی گروهان ها خبر نداشتند، اما در گروهان براوو تقریبًا هیچ کس اسمی 
از مردن نمی آورد. همیشه از اصطالح »خرید رفتن« استفاده می کردند. کافی بود 
به خودت اجازه بدهی درباره ی چنین چیز هایی فکر کنی، دیگر نمی توانستی از 
ترس ُجم بخوری. جیکوب با چشـم های خودش سـرباز هایی را دیده بود که از 

D-day .1؛ روز 6 ژوئن 1944، روز استقرار ارتش متفقین در فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم
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شـدت ترس سـر جایشان میخکوب شده بودند و نمی توانستند حتی یک قدم 
دیگر هم بردارند، چه برسـد به اینکه فرار کنند. نمی دانسـت چرا برای خودش 
این اتفاق نیفتاده. ترس صد در صد واقعی بود و خطر از آن هم واقعی تر. گروهان 
براوو که در صبح ششم ژوئن به ساحل اوماها حمله کرده بودند، صدوهفتادودو 
نفر بودند و حاال تنها یک یگان  پنجاه ویک نفری باقی مانده بود تا به سـن رژین 
یورش ببرد. از آن صدوبیست ویک نفری که حاال نبودند، تقریبًا نصفشان »رفته 

بودند خرید«. 
جیکوب یک سـیب سـبز دیگر کَند و بیو با قنداق تفنگش محکم ضربه ای 

به سیب توی دست او زد.
»بسه دیگه، این ها رو نخور، بچه دبیرستانی. دل و روده ت می پیچه به  هم. 
همیـن کـه مجبوریم برای این شـهر دور افتاده بجنگیم، به انـدازه ی کافی بده. 

همین رو کم داری که این وسط دنبال توالت بگردی!«
»گرسنه مه خب! آدم که نمی تونه با یه کنسرو ژامبون زنده بمونه...«

دیگر حرفی نزدند. توپخانه ی منطقه ی عملیاتی آمریکایی ها به طرف روستای 
کوچکـی کـه کمی باالتر از دامنه ی تپه بود، شـلیک کـرد. در این جنگ، جیکوب 
به خیلی چیز ها عادت کرده بود؛ اما هیچ وقت با این صدا کنار نیامده بود. فرق 
نمی کرد توپ ها چقدر با او فاصله داشتند، همیشه انگار دقیقًا توی سرش منفجر 
می شـدند. هیچ پناهگاهی در برابر موج انفجار گلوله های توپ که آدم را به هوا 
پرت می کرد، وجود نداشت. صدای گلوله باران رعشه  به تن آدم می انداخت. بدتر 
از آن فقط حضور در منطقه ی هدف بود؛ یعنی همان جا که گلوله های توپ  منفجر 
می شدند. جیکوب حتی این را هم تجربه کرده بود، در سنگر چمباتمه می زد و با 
خدا معامله می کرد. تا همین جا هم که جان سالم به در برده بود، دویست سال 

عمل صالح به خدا بدهکار بود.
احتمااًل فقط ده دقیقه طول کشید، اما خب گذشت زمان از دست جیکوب 
در رفتـه بـود. در آن غـرش و نعـره و کوبـش توپخانه، نـه پوتین هایش را روی 
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زمیـن حـس می کـرد و نه بدنش را که به تنه ی درختـی تکیه داده بود. قباًل از 
این بدترش را هم از سر گذرانده بود. ساعت ها بمباران که می توانست شهری 
کامل را با خاک یکسان کند. بعد تمام شد. قطع ناگهانی صدا به  اندازه ی خود 

صدا وحشتناک بود.
به خاطر آن همه سـر و صدا گوشـش هنوز درست نمی شـنید و به همین دلیل 
متوجه فرمان پیشروی نشد. در عوض، همراه موج جمعیت به جلو کشیده شد. 
کسی دستش را دراز کرد، لباسش را چنگ زد و کشیدش جلو. بیو بود. همیشه 
در نبرد ها با هم بودند، انگاری که طلسم شانس همدیگر باشند. شاید واقعیت 
داشت. تا همین جای کار هم همدیگر را کشیده بودند. بقیه ی  دوستانشان تا این 

حد خوش اقبال نبودند. 
ُشرُشـر عرق می ریخت و چشـم هایش از شـدت عرق می سوخت. هوا گرم 
نبـود، امـا بیسـت وپنج کیلـو تجهیـزات، یونیفـرم را فـورًا به حمام بخـار تبدیل 
می کـرد. این روی دیگر جنگ بود؛ گذشـته از سـر و صدا، رنـج، مرگ و ویرانی، 

بوی بد تعفن هم می داد.
در فاصله ی حدودًا پنجاه متری به سـمت چپ، در امتداد تنها جاده ای که از 
میان درختان می گذشـت، اولین تانک شـرمن1 از سراشیبی جاده باال می آمد. 
تصرف سن رژین به خاطر موقعیتش خیلی سخت بود. دور تا دور روستا باغ های 
بـزرگ سـیب وجود داشـت و درختان بالـغ به قدری نزدیک و کنار هم کاشـته 
شـده بودند که هیچ وسـیله ای نمی توانست از میانشان عبور کند. همین جاده 
تنها مسـیری بـود که تانک هـا، کامیون ها، خودرو های نیمه شـنی و جیپ های 

ارتش مکانیزه   از راه آن می توانستند وارد روستا شوند.
گروهبانی سـرش را از برجک تانک بیرون آورد و به سـربازان پیاده نظام که 
به زحمـت از میان باغ ها پیشـروی می کردند، پوزخنـدی زد: »پیاده روی  خوش 

می گذره، آقایون؟«

1. تانک متوسط آمریکایی که مهم ترین تانک این کشور در جنگ جهانی دوم محسوب می شد.
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سـرباز ها سـیب های روی زمیـن را به طرف گروهبان و تانـک پرتاب کردند. 
افراد گروهان براوو حاال دیگر ماه ها بود که برای زنده  ماندن شانه به شانه ی هم 
می جنگیدند و به همین دلیل هم به خانواده ای صمیمی تبدیل شده بودند. به 

دلیل پیوند های عاطفی بینشان، یگان زرهی غریبه به حساب می آمد.  
بیو غر غر کرد: »چرا این قدر خوشحاله؟« 

جیکوب همان  طور که جاخالی می داد تا به شاخه های کوتاه درختان نخورد، 
گفت: »تو هم اگه یه تانک سی وسه تنی ازت محافظت می کرد، می خندیدی.« 
بـه   دلیـل غرش توپ هـای آمریکایی، گوش های جیکوب هنـوز خیلی خوب 
نمی شـنیدند و خیلی دیر متوجه شـلیک گلوله ی توپ آلمانی ها شـد. سـربازان 
خـود را روی زمیـن انداختنـد، اما جیکوب خشـکش زده بـود، فقط این صحنه 
را دید که گلوله ی توپ زوزه کشـان به شـرمن اصابت کرد و منهدمش کرد. موج 
انفجار موجب شد روی زانوهایش بیفتد. وقتی دوباره سرش را بلند کرد، به جای 
آن گروهبـان خنـدان، سـتونی از شـعله های آتـش را دید کـه از دریچه ی تانک 

بیرون می زد.
»دکتر!« جیکوب همان طور که به زحمت به سـمت تانِک مشتعل می رفت، با 

صدای گوش خراشی فریاد زد: »دک...!«
نتوانسـت حرفـش را تمـام کند. ظـرف کمتر از یـک ثانیه، مخزن سـوخت 
منفجر شـد و شـرمن در شـعله های مهیب آتش سوخت. جیکوب وحشت زده 
به تانک خیره شده بود. دیگر نیازی به دکتر نبود. هر پنج خدمه ی تانک حتمًا 

رفته بودند خرید. 
 دومیـن شـرمن از پشـت الشـه ی اولـی بـاال آمـد. ایـن فرمانده مثـل قبلی 
نمی خندید. با چهره ی جدی اش فریاد می زد و به خدمه ی تانک دستور می داد. 
تانک دوم با دقت تمام سعی می کرد الشه ی آهنِی آتش گرفته را به آرامی از سر 

راهش کنار بزند. فقط این طوری می توانست از آن راه باریک عبور کند. 
ایـن بـار همه صدای توپ آلمانی ها را شـنیدند. وقتی گلوله چند متر جلوتر 


