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   سپتامبر٨
پزشک به مالقات مان آمد، خيلی » پ«از شهر. مدت ها است که يادداشتی نکرده ام 

  .  ما برای درمان آمده بود»طرف« . دوستانه

. حTالم فTورًا بTدتر شTد    . به من پياده روی تجويز کرد تا جريان بيماری را بررسی کنTد  

پس از رفتن . شتآزمايش ها مثل هميشه منجر به تشخيص نشد و دوهفته اين طور گذ

شTروع  . پزشک باز به وضع قرار گرفتن افقی متوسل شدم و به زودی حTالم بهتTر شTد                

مTا يTک منشTی زن روسTی کشTف کTرده ايTم و ايTن         . کرده ام بيش از پيش بTه کTار کTردن      

شروع به ديکته کردم، زيTاد، آسTان و   . برای من اقبالی ناب به معنی صحيح کلمه است     

 همTTان وضTTع سTTابق را دارم و ايTTن دليلTTی بTTود بTTر      در حTTال حاضTTر هTTم  . بTTدون زحمTTت 

چTرا کTه    –من به ياد يادداشت هTای روزانTه ام افتTادم     . فراموشی يادداشت های روزانه   

 از سريوشTا و  -که ديروز از ليووا رونوشت نامه هايی از آلکس و پالتون رسTيده بTود      

  .  احتماًال در زندان است-درباره سريوشا هيچ نبود

  

  ) پ شدهنامه های تاي( 
  ليووای عزيز

عاقبTت خبTTر کTوچکی دربTاره سيووشTTکا    .  از نامTه ننوشTتن شTما شTTديدًا نگTران شTدم     

 »امسTک « پTدرش در   . چه خوب است که پسTرک بTا شTما يکجTا زنTدگی مTی کنTد                 . رسيد

)Omsk(        ه آدرس     .  است و از احوال پسر کوچکش می پرسدTرای او بTان بTد همچنTباي

به شما نوشتم که . نرسيده استتان مه من به دستبه نظرم آخرين نا. پست خانه نوشت 

خواهرم سTخت بيمTار   . در اکراين زندگی می کنند   -بچه های نينا با خواهرم در کيروفو        

: نشTTانی او ايTTن اسTTت .اسTTت و نمTTی دانTTم چگونTTه توانسTTته بTTا بچTTه هTTا بTTدانجا کTTوچ کنTTد 

ی ديTدار پTدر   بروبچه ها آرزو. ١٣ و٤کيروفو،اودسايراوبالستی، خيابان کارل مارکس 

را داشتند، ولی بايد دو سال ديگر صبر کنند، توجه شما مرا مانند هميشه، سخت تکان 

. حواله پول به اينجا بTی معنTی اسTت، چTون هيچگونTه مTورد مصTرفی نTدارد        . داده است 
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اينجا هيچ . تمام حوائج من از طريق محصوالتی که خواهرم می فرستد تأمين می گردد      

آرزو دارم . وضTTع سTTالمتی مTTن قابTTل تحمTTل اسTTت     .  سTTبزی چيTTز گيTTر نمTTی آيTTد، حتTTی    

بهتTر اسTت از روحيTه خTود        . يعنی قبل از ديTدار آنهTا نميTرم        : کوچولوها را دوباره ببينم   

چيزی ننويسم، ولTی مTن خيلTی محکTم هسTتم و اميTداوارم اکنTون هTم بتTوانم بTه خTويش              

  . وفادار بمانم

اينکه می خواستم، با وجود . پالتون از من مصرانه عکسی از سيووشکا می خواهد

تTان  دل کندن ازعکس برايم دشوار بود، آن را برايش بفرستم، ولی حاال اميTدوارم خود  

سيووشTکا روسTی را فرامTوش کTرده اسTت؟ هنTوز مTا را بTه            . مستقيمًا برايش بفرسTتيد   

رگی کجاست؟ شما را صميمانه در آغوش س. خاطر دارد؟ بوسه های فراوان برای شما

  .می کشم

  ١/٨/٣٥ -الکس شما

                             

  عزيزان من

.  از شما تا به امTروز جTز يTک خبTر کوتTاه و يTک چTک، هTيچ چيTز دريافTت نکTرده ام                 

ولTی چTTک ايTTن دسTTت و آن دسTت مTTی گTTردد و بTTه احتمTTال قTوی دسTTت آخTTر بTTی مصTTرف    

من حتی يک نامه کوتاه هTم از پسTرم   . پس بفرستمتان  براي خواهد ماند و من شايد آنرا     

در محل اقامت پيشين خTود قرائنTی از رسTاندن يTک سلسTله نامTه بTه           . دريافت نکرده ام  

بهتTر بTود کTه ايTن     . بيهوده چک به ايTن بزرگTی بTرای مTن فرسTتاده ايTد             . دست آورده ام  

اگTTر . نماينTTدگی دارد ١»تTTورگيس « در اينجTTا.  قلTTم مTTی فرسTTتاديد٢٠ تTTا١٥مبلTTغ را در 

بتوانم پس از اين همه دست به دست گشتن، چTک را تبTديل کTنم بايTد بTا مTادربزرگ در        

کسTالت  . زندگی می کند» رايوان اووات «آن سهيم گردم که اکنون نه در اينجا بلکه در         

                                           
که قبل از جنگ هدايای رسيده از خارج را به مTردم  يک سازمان تجارتی رسمی شوروی  - ١

  .می فروخت
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مTن اصTوًال در اينجTا هسTتم و بايTد تTا پTنج        اينکه من رفته رفته رو به بهبود است، ولی  

  . هم باشم کامًال غيرمنتظره استسال ديگر

آرزو دارم دلTTTTم را بTTTTا خبTTTTری از  . بهتTTTTرين آرزوی قلبTTTTی و سTTTTالم هTTTTای صTTTTميمانه 

دشTوار  . عکTس هTای او نرسTيده   . ها و شيطنت هايش شاد بسTازيد   سيووشکا، آموختن 

  .     پسرک و شما را در آغوش می گيرم و می بوسم. است

  پ شما

 


