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 مقدّمه

 

 
 هاى ايثار، فداكارى و از ترين صحنه ترين و حماسى تاريخ ما سرشار از بديع

 خودگذشتگى است. در هزار و چهارصد سال گذشته با الهام از فرهنگ اسالمى و

 اند كه هاى بزرگى برداشته ها نفر در جهت حفظ بقاى انسان گام ايرانى، ميليون

 دارى كشور و دفاع از مرزها، حفظ استقالل ايثار و از خودگذشتگى براى نگه

 ملى، جلوگيرى از گزند رسيدن به جان و مال و نواميس مردم، تالش براى نجات

 هاى براى آرمانى اموال و دارايى  ها در حوادث و باليا، وقف، صلح و هبه انسان

 ها بوده است. بشر دوستانه، قطرات كوچكى از درياى كرامت اين انسان
 در هشتادمين سال تأسيس جمعيت هالل احمر در ايران، ناباورانه معلوم شد

 هاى كه به زبان« هانرى دونان»ى آقاى  نوشته« خاطرات سولفرينو»كه كتاب 

 چند روايت از آن در سراسرگوناگون ترجمه و تجديد چاپ شده و معلوم نيست 

 جهان وجود دارد تاكنون به فارسى ترجمه نشده است.
 ميالدى تاكنون )بيش از يكصد و چهل سال( اسباب 9168كتابى كه از سال 

 بر پايى نهضتى جهانى را فراهم آورده و بيش از يكصد و هشتاد و شش جمعيت

 عضو بر مبناى ها ملى صليب سرخ و هالل احمر در سراسر جهان با ميليون

 ى آن به وجود آمده است. اصول بشر دوستانه
اين كتاب عالوه بر آن كه توصيف يك نبرد هولناك و شرح تألّمات و
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 هاى امدادى داوطلب در هر هاى جنگ است، پيشنهاد تأسيس جمعيت سختى

 هاى جهان براى اى از دولت كشور در زمان صلح و از طرف ديگر برگزارى كنگره

 قرارداد جهانى را مطرح كرده است.تصويب يك 
 انگيزتر آن كه در يكصد سال اخير كه درد و رنج، فقر و بيمارى، شگفت

 اى و هاى كوچك و بزرگ محلى، منطقه خانمانى ناشى از جنگ آوارگى و بى

 هاى ى نظام ترين دوران زندگى بشريت را رقم زده است، همه جهانى، دردناك

 ز همين كتاب سرچشمه گرفته و محدود بهحاكم در جهت اصول نهضتى كه ا

 هاى قابل تحسينى به زمان، نژاد، مذهب و فرهنگ خاصى نبوده است كوشش

 961هاى ژنو را امضا و بيش از  اند. تمام كشورهاى جهان كنوانسيون عمل آورده

 اند. هاى الحاقى آن را تصويب كرده كشور پروتكل
 ى انگليسى آن با عنوان ز نسخهى فارسى اين كتاب ا براى اولين بار ترجمه

«A Memory of solferino  »ى  نوشته Henry Dunant چاپ«ICRC  »از 

 اى كه خانم كاشفى برايم ارسال نمودند انجام شده است كه بدين اينترنت و نسخه

 ى كسانى كه در انجام ترجمه، تايپ، ويرايش و چاپ وسيله از ايشان و همه

 وده، پيشاپيش براى هرگونه قصور در انجام آنيم دادند سپاسگزارى نم يارى

 طلبم. پوزش مى
 

 
 محمّد ابراهيم توكّلى كارشك
9414 
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 گفتار پيش

 

 
 المللى صليب سرخ از زمان آغاز كار خود در بيش از يك قرن ى بين كميته

 پيش، به مراقبت و يارى رنجديدگان پرداخته است. در شرايط عادى، انسانى كه

 كند، تحت حمايت قانون است و معاش سازمان يافته زندگى مىاى  در جامعه

 هاى هايى همچون درگيرى آورد، اما در موقعيت دست مى خود را به راحتى به

 شود، قوانين زير پا نظامى و بالياى طبيعى كه جامعه از حالت عادى خارج مى

 ى وشود و امنيت، سالمت شود، محيط زيست طبيعى انسان آشفته مى گذاشته مى

 ى افتد، اين درست زمانى است كه كميته حتى بقاى انسان به مخاطره مى

 المللى صليب سرخ در جهت يارى رساندن و مراقبت از قربانيان اهتمام بين

 ورزد. مى
 المللى صليب سرخ در ابتدا با گروه كوچكى آغاز شد، بدين ى بين كميته

 اى تنظيم كنند كه هدف آن ماده 91ترتيب كه پنج نفر مرد بر آن شدند تا قراردادى 

 ها بود. اينك هاى ضرورى به آن مراقبت از مجروحان جنگى و رساندن كمك

 المللى صليب سرخ به نهضتى جهانى ى بين پس از يكصد و چهل سال، كميته

 المللى صليب سرخ، يكصد و هشتاد و ى بين تبديل شده است كه عالوه بر كميته

 المللى پنجاه ميليون عضو و فدراسيون بينشش جمعيت ملى، شامل دويست و 

 المللى هم ى بين گيرد. حقوق بشر دوستانه صليب سرخ و هالل احمر را در بر مى

ى ژنو كه در هاى چهارگانه طور چشمگيرى ارتقاء پيدا كرده است. كنوانسيون به
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 611به آن ملحق شد، بيش از  9177هايى كه در سال  و پروتكل 9131سال 

 گيرد. ها در شرايط گوناگون در بر مى نونى را در جهت حمايت از انسانى قا ماده

 المللى ى بين هاى مادى و يا به عبارت ديگر تداركات امدادى كه كميته كمك

 ها فرانك سويس را اى ساليانه بالغ بر ميليون كند، هزينه صليب سرخ توزيع مى

 راسر دنيا گسيلشمارى در س ها به سوى افراد بى شود. اين كمك شامل مى

 ها باشد. شود تا در زمان صلح يا جنگ مرهمى بر دردهاى آن مى
 اى است هاى بشردوستانه المللى صليب سرخ آرمان ى بين خط مشى كميته

 المللى صليب سرخ ى بين يابند. كميته هايش، تجسم عينى مى كه در فعاليت

 مذهب و فرهنگ اكنون نهضتى جهانى شده است. بدين معنى كه به زمان، نژاد،

 شود. درد و رنج در همه جاى دنيا وجود دارد و صليب سرخ خاصى محدود نمى

 اى از جهان كه باشند، ديدگان در هر گوشه در جهت يارى رساندن و مراقبت از رنج

 ورزد. اهتمام مى
 تمام اين نهضت از همين كتاب كوچك سرچشمه گرفت، كتابى كه بين

 نوشته شد. وى اين كتاب را به انرى دونانهتوسط  9168تا  9181هاى  سال

 ى سولفرينو نوشت. اين كتاب منبع ى هولناك خود از عواقب حادثه دنبال تجربه

 المللى صليب سرخ بود و همچنان هم الهام بخش ى بين الهام بنيانگذاران كميته

 ى هاى بعدى اعضاى اين نهضت است. باشد كه هنوز هم بر انگيزنده نسل

 طور كه ساكنين توت در ميانمان باشد، كه به ما كمك كند، همانبخشندگى و ف

 درك كردند، به اين نكته پى ببريم كه: 9181سولفرينو در سال 
 ها با هم برادرند. حتى در جهانى از هم گسيخته از وحشيگرى، تمام انسان

 
 الكساندر هى

 المللى صليب سرخ رييس كميته بين
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 سخن ناشر

 

 
 پيرايه در ى ظريف و زيبا كه نگاشتن مصحفى ساده و بى تهدانستن اين نك

 قريب به يك و نيم قرن پيش از اين، از سوى يك جوان تاجرپيشه بتواند نهضتى

 عظيم در خدمات بشردوستانه و بنيانى رفيع در يارى رسانى و مدد به

 ديدگان از جنگ و باليا بنا نهد، احساسى از شور و شعف و طراوت روح آسيب

 سازد. به زير پوست و عمق جان آدمى جارى و سارى مىرا 
 آن كه در پيچ و خم اصطالحات، عبارات، اوصاف بى« خاطرات سولفرينو»

 گر شور و شوق پرده و صريح روايت و ثنايات ثقيل ادبى گرفتار آيد، بى

 گشودن از كار ست با روحى عظيم و نگاهى ژرف براى دست گرفتن و گره جوانى

 خميان گرفتار در دام جنگ و بال.دردمندان و ز
 آيند. پيشنهادى خاطرات در يك قالب كامالً روايى و ساده به تحرير درمى

 شود و تنها چند شود. در انزوا و سكوت به زيور طبع آراسته مى ساده مطرح مى

 گردد براى دست اى مى سالى پس از آن ـ على رغم انتظار راوى جوان ـ بهانه

 خاطرات»شك و به يقين  يع دگردوستى و بشردوستى. بىى رف يازيدن به قله

 ى آغازين حركت پرشتاب، اصولى و ماندگار نهضت را بايد نقطه« سولفرينو

 المللى صليب سرخ و هالل احمر دانست. حركتى كه اينك در يكصد و بين

 هشتاد و شش كشور جهان نشانى دارد به سفيدى صلح و سرخى مهر.
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 ب ارزشمند، براى نخستين بار به زبان فارسى ازترجمه و تدوين اين كتا

 قدر جناب آقاى سيد ابراهيم توكلى ـ امدادگر و مشاور مدير سوى مترجم گران

 احمر خراسان رضوى ـ امدادگران را به ريزى جمعيت هالل عامل در امور برنامه

 اى آنان را از احساسات هيچ واسطه هدايت نموده، بى« سولفرينو»فضاى حاكم بر 

 گرداند. پاك ورزى اين جوان ـ ژان هانرى دونان ـ مطلع مى
 ى اين كتاب به زبان ى ترجمه الزم به ذكر است كه اقدام شايسته و سنجيده

 ى پدر صليب سرخ داشتن ياد و خاطره تواند عالوه بر زنده نگه شيرين پارسى مى

 عنوىورزى جوانان پرشور را با اين حركت عظيم م و هالل احمر، شوق خدمت

 آشنا سازد.
 در پايان از برادران ارجمند آقايان:

 آرا(، رضا شهرآبادى )مدرّس امداد و نگار و صفحه على برهانى )حروف

 نجات و معاون هالل احمر سبزوار( و نيز معاونت امداد و نجات جمعيت هالل

 احمر خراسان رضوى، برادر فرزانه و ارجمند جناب دكتر سيد مجتبى احمدى

 ى نشر اين اثر به يادماندنى هنمايى و پيگيرى ايشان توانستم بر دايرهكه با را

 قامت و ايستا درآيم، سپاسگزارى نموده، بر اين بشارت و نويد دلخوش راست

 اى مغتنم و توشه باشم كه به زيور طبع و نشر آراستن اين اثر ماندگار ره

 دوستانه باشد، كه ى امداد و نجات و خدمات انسان جاويد  براى مشتاقان عرصه

 چنين باد!
 فر ثنايى
  11بهار 
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 7181 - 7171هانرى دونان 

 

 
 9181  مِى سال 1ژان هانرى دونان، مشهور به پدر صليب سرخ، در تاريخ 

در شهر ژنو در سويس به دنيا آمد. پدرش تاجرى موفق،شهروندى برجسـته  

از هـر كـس    كه بيش و مردى ثروتمند بود. مادرش زنى نجيب و مؤمن بود

ديگرى عهده دار تحصيالت ابتدايى اولـين فرزنـد خودبـود و تـأثير وى بـر      

 او داشت. اى در شكل گيرى شخصيت روى فرزندش نقش عمده
 ى هنگامى كه دونان به سـن بلـوغ رسـيد از تمـام امتيـازاتى كـه بـه واسـطه        

 اش براى وى حاصل شـده بـود بهـره    موقعيت اجتماعى ـ اقتصادى خانواده 

متداول  ر عين حال، چنان كه براى فرزند يك شهروند متعهد سويسىبرد. د

متعصبانه حـاكم   ها را نيز متحمل شد. همچنين فضاى ها و تأديب است، تنبيه

اعتقادات راسخ  بر ژنو در رشد و پيشرفت وى مؤثر بود. او در عين جوانى،

 مذهبى و اصول واالى اخالقى را كسب كرد.
گوناگون و  هاى غش، هم پيمان شدن با نهضتهاى بلو وى در نخستين سال

ــه فعاليــت  ــرداختن ب ــه و مــذهبى را جوالنگــاهى  پ ــراى  هــاى خيرخواهان ب

كـه   هاى جوانى خود يافـت. وى بـراى مـدتى در نهضـتى فعـال شـد       انرژى

 هدف آن اتحاد مسيحيان و يهوديان بود. در آن زمان اين نهضت در نقـا  

در  وى در سازمانى به نام انجمن خيريهبسيارى از اروپا نهضتى نيرومند بود. 

كمـك   ژنو عضو شد. هدف اين سازمان ايجاد آرامش جسمى و روحـى و 

بازديد  به فقرا، بيماران و رنج ديدگان بود. وى همچنين مرتبا از زندان شهر
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 كـرد و در جهـت اصـالح كسـانى كـه از قـانون تخطـى كـرده بودنـد          مـى 

 كوشيد. مى
سـازمان در   ى وى تا سن سى سالگى به چنـد در عين حال، بيشترين دلبستگ

 1«مسـيحى  ى جوانـان  اتحاديـه »سويس، فرانسه و بلژيك بود كـه بـا عنـوان    

هـا همتاهـاى اروپـايى اتحاديهنوپـاى جوانـان       كردند. اين سازمان فعاليت مى

هـدف متحـد    نهضـتى بـا   9184مسيحى در انگلستان بودند. در اوايل سـال  

 آن به يك سازمان آغاز شد.ها و تبديل  كردن اين اتحاديه

 دانسـت،  دونان به دليل آن كه اين برنامه را بسـيار محـدود و نـا كـافى مـى     

 قاطعانه با آن مخالفت كرد و در مقابل پيشـنهاد كـرد يـك انجمـن جهـانى     

 ى جوانـان مسـيحى هـم باشـد. ايـن امـر در       تشكيل شود كه شامل اتحاديـه 

مسيحى  ى جوانان انى اتحاديهى پافشارى دونان در اولين كنفرانس جه نتيجه

 در پاريس برگزار شد، به انجام رسيد. 9188كه در سال 
 هـايى كـرده بـود، امـا     كـه دونـان خـود را وقـف چنـين آرمـان       رغم ايـن  به

مشـغول   ها محدود نكرد. وى همچنين هاى خود را تنها به اين آرمان فعاليت

ى  موسسه ز يكى تجارى هم بود. او كارآمو بنيانگذارى و آغاز يك حرفه

كار ترقى  اين قدر در بانكدارى در ژنو شد تا شغل بانكدارى را بياموزد و آن

بــه  پســت مــدير عمــومى يــك شــركت وابســته 9184كــرد كــه در ســال 

طـور موقـت بـه     بـه Suisses De Setifاش در الجزيره به نام  ى تجارى موسسه

بـراى  قطـع و   وى واگذار شـد. وى بعـدها روابـط خـود را بـا ايـن شـركت       

انـرژى بـه    نمود كه ايـن جـوان پـر    خودش شروع به تجارت كرد. چنين مى

پـيش   دسـت آوردن ثروتـى كـالن    سوى يك زنـدگى موفـق تجـارى و بـه    

 رود. مى
درست  هنگام سفر در يك ماموريت تجارى در ايتاليا بود كه دونان از قضا

جنگ  رسيدكه 2به كاستيليون دلتا پيو 9181در همان روز از ماه ژوئن سال 
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شـدگان و   كشـته  سولفرينو در همـان نزديكـى رخ داده بـود. شـهر مملـو از     

شـد، كـافى    مـى  جا ارايه مجروحان بود و خدمات پزشكى ارتش كه در آن

مجروحـان و در   كرد كه براى كمـك بـه   نبود. بنابراين طبع دونان اقتضا مى

سرشــت وى،  جهــت رهــايى از درد و رنجشــان تــالش كنــد. بــا توجــه بــه

 رفت. تر از اين هم از او انتظار نمى و تعليماتش، كمشخصيت 

 هـاى  اين تجربه به كلى مسير زندگى او را تغيير داد. از آن بـه بعـد فعاليـت   

 اش در اولويت دوم قرار گرفتند، تجارى دونان و ديگر كارهاى مورد عالقه

 وجوى راهـى بـود كـه از آن طريـق مـانع از بـروز چنـين        زيرا او در جست

 هاى آينده شود. ها در جنگ يا الاقل كاهش آن هايى، رنج
 اى كوتـاه در  حكايـت از آغـاز دوره  « خـاطرات سـولفرينو  »انتشـار كتـاب   

 ى اوج زندگى خود رسيد. زندگى دونان داشت. وى در اين دوره به نقطه

از  هاى متشـكل  افراد بسيارى از طرح پيشنهادى وى مبنى بر تشكيل جمعيت

 رسـانى و  ى كشـورها بـه منظـور يـارى     ه در همـه افراد داوطلب و تعليم ديد

 مراقبت از جنگجويـان مجـروح، مشـتاقانه حمايـت كردنـد. عـالوه بـر آن       

 المللـى بـه منظـور تضـمين مراقبـت      پيشنهاد او در مورد انعقـاد پيمـانى بـين   

 طور چشمگيرى مورد استقبال قرار گرفت. مشفقانه بيشتر از مجروحان، به

 ى درهـا بـه   كشورهاى اروپايى سفر كرد. همـه  دونان به پايتخت بسيارى از

 توانست با بسيارى از افراد با نفوذ و صاحبان قدرت روى او باز بود و او مى

احترام  صحبت كند. چه، اعضاى خانواده سلطنتى و چه، افراد عادى، همه با

از  چـه برخـى   دادنـد. چنـان   به توضيحات او در مـورد طـرحش گـوش مـى    

بودند، با  ورزيد مردد چه وى بدان اصرار مى نجام آنمخاطبان او در امكان ا

گمنـام،   كردند. براى ايـن مـرد جـوان و    هاى او گوش مى اين همه به حرف

مسـرت   اى هـا، تجربـه   متأثر كردن قلب اروپاييان و بيدار كردن وجـدان آن 

 بخش بود.
 هاى عمر دونـان بـود و كمـى    ترين سال پر فروغ 9163و  9164هاى  سال
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 ، اين ستاره پر فروغ رو به افـول گذاشـت. مـردم از وى حمايـت    بعد از آن

جـا   هايى برگزار گرديـد، امـا از آن   اى تشكيل شد و كنفرانس كردند. كميته

 ترى افتاد، دونان اين مرد ژرف بين و اهل زمام امور به دست مردان فعال كه

 نظر به تدريج از فعاليت كناره گرفت.
ــاى  در ســال ــه از طــرح  مشــاركت 9166و  9168ه  وى در نهضــتى ك

 تر شد. عدم اعتماد به نفس و تر و كم پيشنهادى خود او منشاء گرفته بود كم

 كم رويى دونان تا حدى سبب اين مساله بود. مردى كه در نگارش و نطق،

ــانى فصــيح و نافــذ داشــت، در كمــال تعجــب در نشســت    هــا و قلــم و زب

 بـراى دونـان   9167ها حرف چندانى بـراى گفـتن نداشت.سـال     كنفرانس

 ها از آن غافل مانده بود بسيار فاجعه آميز بود. شركت تجارى وى كه مدت

 ها او مجبـور  شد. براى رسيدگى و تصفيه حساب ناگزير منحل و تصفيه مى

 هايش را براى راضى كردن طلبكارانش واگذار كند. شد تقريبا تمام دارايى

 ترك كرد. وى در آن زمان اندكى پس از اين واقعه، او ژنو را براى هميشه

 سال داشت. 41
 سال با مشقت زندگى كـرد. وى بـا دريافـت كمـك     81پس از آن دونان 

 كرد. اش، امرار معاش مى مالى اندك از دوستانش و مقررى اعضا خانواده

 گاه در فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگلستان در او با فقر و ندارى آشنا بود. او گه

كـه   شد. اين امر يا براى تكريم وى به خاطر نقشى ىمجامع عمومى حاضر م

هـايى   طـرح  شد يا در ارتبا  بـا  در بنيانگذارى صليب سرخ داشت انجام مى

خـود را در   بود كه پيش از آن مطرح كرده بود. به هر حال، او بيشتر اوقات

 برد. گمنامى به سر مى
 رناگهـان پيرمـردى بـه شـه    9117در يكى از روزهـاى مـاه جـوالى سـال     

ــدن ــردم شــهر    1كوچــك هي در ســويس وارد شــد و طــولى نكشــيد كــه م

سـال داشـت امـا دو     81متوجهشدند وى دونان است. با اين كه دونان فقـط  

                                                           
1

     1-  Heiden. 
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و ســرخوردگى اورا زود هنگــام پيركــرده بــود. دونــان زنــدگى  دهــه فقــر

 جديدى را آغاز

 بهكرد كه در آن افراد بسيارى دست دوستى به او دادند و حق احترام او را 

 جا آوردند. او چند صباحى فعاليت خـود را در نهضـت صـليب سـرخ كـه     

 ى وافرى بدان داشت ادامه داد. نهضتى كـه دونـان سـهم بزرگـى در     عالقه

شكل گيرى آن داشت و اكنون پيشرفت زيادى كرده بود. دوسـتان قـديمى   

 دانستند او زنده است، هر از گاهى جويـاى حـال   حاميان پيشين او كه مى و

 دليل بيمارى و به 9118گرفتند. دونان از سال  شدند و از او خبر مى وى مى

در  سال آخر عمر خود را 91كهولت سن در بيمارستان محلى بسترى شد و

 روزنامـه نگـارى جـوان كـه در سـفر بـه       9118جا سپرى كرد.در سال  آن

اى  مصاحبه هاى نزديك هيدن از حضور دونان مطلع شده بود، خواستار كوه

دونان هنوز زنده  شد. ظرف مدت چند روز، مردم دنيا مطلع شدند كهبا وى 

اسـت، شـرايط    است، هر چند كه با خدمت بزرگى كـه بـه جهانيـان كـرده    

شد. از سـوى   گذراند، سيل پيشنهادات كمك سرازير زندگى سختى را مى

بـزرگ وى از   هايى بـراى قـدردانى از خـدمت    افراد كوچك و بزرگ نامه

كـه آن را   . پاپ ليـوى سـيزدهم تصـويرى از خـودش    دور و نزديك رسيد

خـط خـود    دست امضاء كرده بود براى دونان فرستاد. او بر روى آن تابلو با

 اين كلمات را نوشته بود:
 .1«پروردگارا! با قدرت خود صلح را به ما ارزانى دار!»

 برد از تمجيـدهايى كـه در مـورد او    دونان كه در آرامش كهنسالى بسر مى

 د قدردانى كرد. در عين حال با صراحت اعالم كرد كـه نيـازى بـه   انجام ش

 كمك ندارد و نيازهـاى كوچـك و نـاچيز او هـم بـه نحـو احسـن توسـط        

 شود. بيمارستان و همسايگانش در شهر هيدن برآورده مى
نوبل  ى صلح ترين افتخار دونان كه براى او ماندگار شد، اولين جايزه بزرگ
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 ى نوبـل مشـتركا بـه او و يـك مـرد      كميتـه توسـط   9119بود كه در سـال  

تـر   جـا كـه دونـان ضـعيف     اعطاء شد. از آن 1فرانسوى به نام فردريك پاسى

، جايزه و بعـدها مـدال   2ازآن بود كه بتواند سفرى طوالنى به كريستنال كند

ــه   ــوى كميت ــتادند. از س ــرايش فرس ــين اورا ب ــرخ در   ى ب ــليب س ــى ص الملل

 زادگاهش

 ژنو اين پيغام رسيد كه:
بوديـد   هيچ كس بيش از شما شايستگى اين افتخار را ندارد، زيرا اين شـما »

 هـاى جنـگ، ايـن    كه چهل سال پيش، بـراى نجـات مجروحـان در ميـدان    

 المللى را برپا كرديد. بدون شما شايد هرگز صـليب سـرخ و   تشكيالت بين

 «.شد دستاوردهاى بشر دوستانه عالى قرن نوزدهم حاصل نمى
در  در شهر هيـدن  9191اكتبر سال  41شنبه  در روز يك ژان هانرى دونان

يافته  ها و مردم و در حالى كه در آن آرامش، دوستى و مأمنى امن ميان كوه

 بود، جان سپرد.
 روانش شاد!
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 اى از سولفرينو خاطره

 

 
روى ارتشفرانسـه   هـاى شـهر مـيالن را بـه     دروازه 1پيروزى خـونين در مگنتـا  

بـود.   هـا را بـه اوج رسـانده    يجـان ايتاليـايى  گشوده و جـوش و خـروش و ه  

متوجـه نزديـك شـدن منجيـان خودشـده       4، كرمونـا 3، لودى2شهرهاى پاويا

خطـو    هـا از  كردنـد. اتريشـى   ها استقبال مـى  بودند و با شور و شعف از آن

عقب نشينى كرده بودند و براىگرفتن انتقامى  7و شيز 6، اوگليو5خود در آدا

هـاى   كنـاره  عـزم خـود را جـزم نمـوده، در     هـاى پيشـين   سخت از شكسـت 

ى امپراتـور جـوان وشـجاع اتـريش      قواى زيادى به رهبرى قاطعانـه  8مينيسيو

 جمع كرده بودند.
شـد و مورداسـتقبال    10وارد برسـيا  9در هفدهم ژوئن پادشاه ويكتور امانويـل 

چارلز آلبرت  سال ستم كشيده بودند و پسر 91گرم مردمى قرار گرفت كه 
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فاتحانه و در ميان  دانستند. فرداى آن روز ناپلئون و ناجى خود مى را قهرمان

دست آمده  فرصت به شور و شعف مردم به همان شهر وارد شد. همگان در

كمـك كنـد آزادى و    ها براى قدردانى از فرمانروايى كه آمده بود تا به آن

 كردند. استقالل خود را باز پس بگيرند، شادى مى
يـك روز پسـاز    1امپراتور فرانسـه و پادشـاه سـاردينيا   در بيست و يكم ژوئن 

ــش ــت و دوم،     ارتــ ــد. در روز بيســ ــرك كردنــ ــيا را تــ ــان برســ هايشــ

اشغال شدند و در بعـد از ظهـر بيسـت و     4و مونته چيارو 3دولو ،كاستنه2لوناتو

را  5سوم،امپراتور در مقام فرمانده كل قوا دستور صريح حمله بـه پوزولنگـو  

 هارم صادر كرد. ارتش پادشاه ويكتور امانويل دربراىصبح روز بيست و چ

داد.مارشـال   اردو زده بود و جناح چپ ارتش متحدين را تشكيلمى 6دسنزانو

مســؤول پيشــروى در ســولفرينو بود،مارشــال دوك  7بــاراگويى دى هيليــرز

رفت و مدوال بـر   و ژنرال نيل بايد به گوييديزولومى 9مسؤول كاوريانا 8مگنتا

ــرت كــانى مارشــال  عهــده ــه    10روب ــود. در حــالى كــه گــاردامپراتورى ب ب

نيرويـى متشـكل از    كاستيليون فرستاده شده بود، اين نيروهاى متحد در كل

 كرده بودند. صد و پنجاه هزارسرباز و چهارصد عراده توپ ايجاد
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نفر را  111/881نه سپاه پياده نظام، در حدود 1امپراتور اتريش در المباردى

بـه  نيروهـاى مهـاجم او    3و مانتوا 2هاى ورونا فراد پادگاندر اختيار داشت و ا

هس سربازان امپراتورى  بارون ى فيلد مارشال اضافه شده بودند. طبق توصيه

عقب نشينى بودند، با اين قصد كه  بعد از ترك ميالن و برسيا دايما در حال

و  4در ايتاليـا داشـت، بـين آديـگ     تمام نيروهايى را كه اتريش در آن زمان

مينسيو متمركز كند، اما قدرت نيرويـى كهقـرار بـود وارد نبـرد بشـود فقـط       

 811نفر بود كه توسط حداكثر  111/971متشكل از هفت سپاه، به تعداد 

 شد. عراده توپ حمايت مى
منتقـل  6و سپس بـه والژيـو   5ستاد فرماندهى امپراتورى از ورونا به ويالفرانكا

طـرف   كه از مينسيو عبـوركرده و بـه  شده بود و به سربازان دستور داده شد 

مانتوآ حركـت كننـد. براسـاس     10، گوييتو9، والژيو، فرى8، ساليون7را پسكيه

ارتش بـين   ها، قسمت اعظم ترين فيلد مارشال پيشنهاد چندين تن از با تجربه

مينسـيو و   ى بين پوزولنگو و گيديزولو مستقر شده بودند تا اين كه از فاصله

 ساردينى حمله كنند.شيز به ارتش فرانكو 
 نيروهاى اتريشى تحت فرمان امپراتورى، دو ارتش تشكيل دادند:
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كرد، نيروهاى تحت كنترالو  رهبرى مى 1اولى را فيلد مارشال كنت ويمپفن

،كنـت  2هاى تحت فرماندهى پرنس ادمونـد، شـاهزاده شـوارتزنبرگ    را سپاه

فرمـان كنـت   و همچنين لشـكر سـواره نظـام نيـز تحت     4بارون ويل 3شافگوچه

، اين جناح چپ ارتش بود كـه در حـوالى ولتـا، گيديزولو،مـدوال و     5زِوتيز

ژنـرال   ى كَسل گوفِردو موضع گرفته بود. فرمانـدهى ارتـش دوم بـر عهـده    

، 8، كنتاسـتاديون 7ها كنت كالمس گـاالس  بود وفيلد مارشال 6كنت اشليك

مكنــت بــه اضــافه لشــكر ســواره نظا 9بــارون وان روبــل و ريتــر وان بنــدك

را تحت فرمان خود داشت؛ اين جناح راسـت بـود كهكاوريانـا،     10مندورف

 سولفرينو، پوزولنگو و سن مارتينو را در دست داشت.
پوزولنگو،  ها تمام مواضع بين بنابراين در صبح روز بيست و چهارم، اتريشى

 سولفرينو، كاوريانا و گيديزولو را به تصرف در آورده بودند.

 هـاى  هاى توپ خود را در طول خطى از تپه نگيز عرادها ها رديف رعب آن

 ى بسيار بزرگ تشكيل داده بودند كم ارتفاع مستقر كرده، يك خط حمله

 سـاخت در صـورت لـزوم    هاى راست و چپ را قادر مى كه در نتيجه جناح

ــدى  ــن بلن ــاى مســتحكم كــه آن  تحــت پوشــش اي ــا را تســخيرناپذير ه  ه

                                                           
1

     8- Wimpffen. 

 
2

     9- Schwarzenberg. 

 
3

     10- Schaffgotsche. 

 
4

     99- scbIn oidig. 

 
5

     12- Count Zedtvitz. 

 
6

     1- Count Schlick. 

 
7

     8- aIenK agcog-ocggcg. 

 
8

     3- Count Stadion. 

 
9

     3- kdKKib oIn siniiik. 

 
10

     5- Count Mendsdorffs. 
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 چنـد دو نيـروى متخاصـم بـه محـاذات      پنداشتند، عقب نشينى كنند. هر مى

 رفتند، هـيچ كدامشـان انتظـار نداشـتند چنـان زود بـا هـم        يكديگر پيش مى

 مواجه و درگير جنگ شوند.
كـرده   ها اميدوار بودند كه تنها قسمتى از ارتش متفقين از شيز عبور اتريشى

ات اطالعـ  ى امپراتور ناپلئون آگـاه شـوند و   ها قادر نبودند از نقشه باشد. آن

ارتـش   كردند كه چنـين ناگهـانى بـا    ها دقيق نبود. متفقين هم تصور نمى آن

شـان،   مشـاهدات  شـان،  هاى شناسايى رو شوند. گشت امپراتورى اتريش روبه

و سـوم انجـام    ها و پروازهاى بالنى كـه در روز بيسـت   بان هاى ديده گزارش

 داد. اى خبر نمى شده بود، هيچ كدام از تهاجم و يا حمله
سـختى   كردند كه به زودى جنـگ  راين، هر چند دو طرف پيش بينى مىبناب

روز جمعـه   ها در ها و فرانكو ساردينى در خواهد گرفت، رويارويى اتريشى

حريـف در   نمود، چرا كه هر دو بيست و چهارم ژوئن، بسيار غير منتظره مى

 مورد تحركات يكديگر در اشتباه بودند.
آن  يده و يا خوانـده اسـت. خـاطره   همه كس شرحى از جنگ سولفرينو شن

ايـن   چنان زنده است كه هيچ كس آن را فراموش نكرده، خصوصا به علت

مشـاهده   كه هنوز پيامدهاى آن روز در بسيارى از كشورهاى اروپايى قابـل 

 است.
عظيم.  گونه نقشى در اين درگيرى من صرفا يك توريست بودم، بدون هيچ

حوادثى  حال من شد تا بتوانم ناظر رشتهاين امتياز كم نظيرى بود كه شامل 

شـان   توصـيف  ام اى باشم كه تصـميم گرفتـه   نادر و شاهد وقايع تكان دهنده

دهم. بنـابراين   مى كنم. در اين صفحات فقط برداشت شخصى خود را ارايه

اطالعاتى در مورد  خوانندگان اين اثر نبايد در پى يافتن جزييات خاص و يا

 ديگرى جاى دارند. هاى . اين امور در نوشتهمسايل استراتژيك باشند
 نفـر  111/411در آن روز به يادماندنى بيسـت و چهـارم ژوئـن، بـيش از     

زد و  فرسـنگ بـود و   8سرباز در مقابل هم ايستاده بودند. طول خط حملـه  

 ساعت به طول انجاميد. 98خورد بيش از 
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در  تپيمـايى بسـيار سـخ    هاى يك راه ارتش اتريش پس از تحمل خستگى

برابـر   تمام طول شب گذشته، مجبور بود در سـپيده دم بيسـت و چهـارم در   

شديدا   ها مجبور بودند هواى امان ارتش متفقين مقاومت كند. آن يورش بى

تشنگى، چـرا   گرم و خفه كننده را تحمل كنند، به اضافه تحمل گرسنگى و

ى  جيـره  هـيچ  ى برندى )كنياك(، تقريبا كه در تمام طول روز جز دو جيره

طلـوع آفتـاب    ديگرى بينشان توزيع نشده بـود، امـا ارتـش فرانسـه پـيش از     

هـا   صبحگاهى به آن ى ى ديگرى جز قهوه سرگرم پيشروى بود و هيچ جيره

هايى كـه از اقبـال    آن شد. بنابراين سربازان متخاصم و به خصوص داده نمى

خسـتگى بـه   نهايـت   بد، زخمى شده بودند در پايان آن نبرد طاقت فرسا در

 بردند. سر مى
 هـا  هـاى يكـم و دوم بـه فرمانـدهى مارشـال      صبح سـپاه  4در حدود ساعت 

به قصد حمله به سولفرينو و كاوريانا بهجلو  2و دِمك مائون 1باراگى دهيليرز

توانسـته   هاى جلوى صف هايشان كما بيش حركت كردند، اما هنوز قسمت

مقابـل خـود    ها را در اتريشى هاى بود از كاستيليون جلوتر روند كه قرارگاه

 ها آماده شده بودند. يافتند كه براى جلوگيرى از پيشروى آن

 درهر دو ارتش اعالم خطر شده است.
 هـا بـه گـوش    از هرطرفى صـداى شـيپورهاى حملـه و صـداى ممتـد طبـل      

 رسد. امپراتور ناپلئون كه شب را در مونته چيارو سـپرى كـرده اسـت،با    مى

 كند. ن حركت مىعجله به سمت كاستيليو
تركيبـى   ها بـا  با جديت آغاز شده است. اتريشى 6ها از ساعت  آتش گلوله

عقاب  هاى جنگ زرد و سياه رنگ مزين به نشان نقص، با پرچم كامل و بى

سـربازان   ى امپراتورى آلمان، رقصان در بـاد، بـر فـراز انبـوه در هـم فشـرده      

 .كنند شان پيشروى مى سفيدپوش،درطول مسيرمشخص شده

                                                           
1

     1- Baraguey d hilliers. 

 
2

     8- ii oca ocecn. 
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 در بين تمام سربازانى كه براى شركت در جنگ آماده شده بودنـد، گـارد  

صـافى   ى با ابهتى را به نمايش بگذارد. روشـنايى و  فرانسه توانسته بود چهره

پوشـش   دهد. خورشـيد تابـان ايتاليـا بـر فـراز      هواى امروز چشم را آزار مى

 كند. ى مىپرتوافكن4، و كويراسرز3، لنسرز2گايدز 1زرهى درخشان دراگونز
مركـز   از همان ابتداى كار، امپراتور فرانسيس ژوزف به همراه سـتاد خـود،  

 هـاى كـاخ لـورن    فرماندهى را بـه ولتـا انتقـال داده بـود. او را آرك دوك    

 كردند كه در بينشان دوك اعظـم توسـكانى و دوك مودنـا را    همراهى مى

 شد ديد. مى
ناشـناخته   اى متفقين كـامالً اولين برخورد جنگى در زمينى اتفاق افتاد كه بر

هـاى   درخت هاى تودرتوى بود. ارتش فرانسه مجبور شده بود از بين رديف

راهـى   هاى پيچاپيچ كه يك مـانع كامـل ايجـاد كـرده بودنـد،      توت و تاك

شـده   براى خود باز كند. زمين در بسيارى از نقا  بـر اثـر نهرهـاى خشـك    

فـوت   8تا  4بلند در حدود هايى با ديوارهاى  قطعه قطعه شده بود و شكاف

شـدند.   مـى  ارتفاع ايجاد كرده بود كه در پايين، پهن و به طرف باال باريك

 بايست اين ديوارها را صاف و از نهرها عبور كنند. ها مى اسب
توپخانـه   ها با آتش ها به فرانسوى شان بر فراز تپه بانى ها از محل ديده اتريشى

اى بـر   وخوشـه  5هـاى كـيس   توپ، گلوله هاى هجوم بردند و بارانى از گلوله

هـاى پرتـاپ    گلولـه  سرشان ريختند. گرد و غبار برخاسته از اين خيل عظيم

هـا در   گلولـه  هـا و  آمدنـد، بـا دود تـوپ    شده كه با غرش به زمين فرود مـى 

هـا كـه    تـوپ  هـا در برابـر صـداى رعدآسـاى پرتـاپ      آميخته بود. فرانسوى

                                                           
1

     1- Dragoons. 

 
2

     8- oediig. 

 
3

     4- scnaibg. 

 
4

     3- aedbcggdibg. 

 
5

     5- Case. 
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طوفـانى در   كردنـد، هماننـد   يك مـى شان شل غريدند و مرگ را به سمت مى

شـان   سـمت  ها از دشتى كـه قصـد حفاظـت از آن را داشـتند بـه      مقابله با آن

بيداد مى كند  هجوم بردند.در طول گرماى سوزان نيمروز، نبرد كه ازهرسو

سـربازها خـود را بـر     ى گيرد. صفوف به هم فشـرده  بيشتر و بيشتر شدت مى

و خروشان كه هرچـه   ى ويران كنندهاندازند، همچون سيل روى همديگر مى

بـه قصددرگيرشـدن بـا     هاى فرانسوى برد.هنگ را در مقابل دارد با خود مى

 آورند. هاى سربازان اتريشى هجوم مى توده

 تـر و  شـوند و هـر لحظـه يكپارچـه     هايى كه دايمـا تجديـد قـوا مـى     اتريشى

 تشوند و همچون ديوارهاى پوالدى در برابـر حمـال   تر ظاهر مى خطرناك

بتوانند  اند تا ها را به زمين انداخته كنند. تمام سربازان كوله پشتى مقاومت مى

 هاى ثابت به دشمن حمله كنند. تر با سرنيزه راحت
 نشيند، گردان ديگـرى جـاى آن را   به محض اين كه يك گردان عقب مى

 ى يك جنگ گيرد. هر خاكريز، هر بلندى، هر پرتگاه و صخره، صحنه مى

 شوند. ها روى هم انباشته مى . اجساد بر روى تپه و درهتا مرگ است
و  هـا  اش. اتريشـى  چنين است يك جنگ تن به تن، با تمام ترس و هولناكى

 كنند، دشمنانشان را بـا قنـداق تفنگشـان بـه     متفقين همديگر را زير پا له مى

 هـا را  كنند، با سر نيزه و شمشـير شـكم   ها را خرد مى زنند، جمجمه زمين مى

 دهنـد، يـك سـالّخى محـض! جنگـى بـين       درند. به هيچ كس امان نمى مى

 حيواناتى وحشى كه با خون و خشم ديوانه شده اند. حتى مجروحان هم تا

 دهنـد، بـه گلـوى    جنگند. وقتى سالحشان را از دست مـى  آخرين نفس مى

 درند. ها را مى هايشان آن زنند و با دندان دشمن چنگ مى
 خـورد، فقـط بـا ايـن تفـاوت كـه بـا        چشم مى كمى جلوتر، همين مناظر به

 كنـد، فجيـع تـر و    تازد و عبور مـى  رسيدن گردان زرهى سواره نظام كه مى

 هايى را كه در شرف مرگ هستند ها و آن ها مرده شود. آن انگيزتر مى نفرت

 هاى نگون بخت فكّـش از جـا   كنند. يكى از زخمى هايشان له زير سم اسب

وجـود   شد و سومى كه امكان زنده ماندنشدرآمد، ديگرى سرش متالشى 
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نالـه و   هـاى گـوش خـراش،    اش له شد. ناسزاها و نعـره  ى سينه داشت، قفسه

 ها در آميخته است. ى اسب فغان درد و رنج و نااميدى با شيهه
بـا   هـاى گـرم   تازد. سـالح  ى توپخانه به دنبال سواره نظام چهار نعل مى دسته

 اى روى زمـين پراكنـده   به طـرز آشـفته  هايى كه  ها و زخمى شدت به مرده

 پاشـد، اعضـاى   هـا بيـرون مـى    كند. مغزها در زير چرخ اند برخورد مى شده

ديگـر   اند كه شودوجسدها چنان از شكل افتاده شكند يا دريده مى ها مى بدن

بـا   قابل تشخيص نيستند. خاك واقعا با خون تبـديل بـه گِـل شـده و دشـت     

از  ا پوشـيده شـده اسـت. سـربازان فرانسـوى     هـ  ى انسان بقاياى از هم پاشيده

 خاكريزها باال رفتند و با زحمت فراوان و با تب و تابى آتشين، زيـر آتـش  

 اى كـه روى سرشـان   هـاى خوشـه   هـاى تـوپ و بمـب    هـا و گلولـه   اتريشـى 

 اى بـاال كشـيدند. تعـداد    هـاى صـخره   منفجرشد، خود را از شيب تند دامنـه 

نشسته  نفس از كوشش فراوان و تنى بى هاى سربازان، خسته و كمى از دسته

و بـه   اى برسـانند  شـدند خـود را بـه بـاالى تپـه      در عرق، به سختى موفق مى

آمدنـد. بـا    مـى  ها فرود اى عظيم ناگهان بر سر اتريشى يكباره، همچون توده

يورش بردند،  ها شكستند و از موضع ديگرى به آن شدت آنان را در هم مى

خشـك شـده    هـا و شـكاف نهرهـاى    را تا ته مسـيل ها  متفرّقشان كرده و آن

 كردند. دنبال مى
هـا   آن ها بسيار عالى بود، موقعيتى مستحكم و امن، چرا كـه  موقعيت اتريشى

بودنـد؛ امـا    ها و كليساهاى مدوال، سولفرينو و كاوريانا مستقر شـده  در خانه

داد.  نمـى  شد و يا حتـى آن را كـاهش   ها نمى هيچ چيز مانع از قتل عام انسان

 صورت جمعى و يا تن به تن بود. كشت و كشتار و سالّخى به

 ى مواضـع  ها حفاظـت شـده، از همـه    ها به زور سر نيزه ى قطعات زمين همه

فتح  ها، خانه به خانه و مزرعه به مزرعه شد. دهكده وجب به وجب دفاع مى

 شـد. هـر در، هـر    گرديد و هر كدام يكى پس از ديگرى محاصـره مـى   مى

 ها بود. ى فجيع قصابى انسان هر حيا  صحنه پنجره و
 هـا در خطـو    اى فرانسـوى  هـاى خوشـه   آشفتگى وحشتناكى توسط بمـب 
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 ها را هايى كه بُرد بسيار زيادى داشتند، تپه ها ايجاد شده بود. بمب اتريشى

 هاى دور دست ارتش آلمان تلفات ها پوشاندند و حتى به اردوگاه با مرده

 دادند تنها ها زمين را از دست مى ا اگر هم اتريشىزيادى وارد آوردند، ام

 ها خيلى زود تعرض و تهاجم را از سرگرفتند. قدم به قدم بود و آن

 آمدند، الكن بار ديگر ازهم كردند و گرد هم مى پى در پى تجديد قوا مى

 شدند. پراكنده و متفرق مى
 د نمـوده و هـا در هـوا ايجـا    اى از گرد و غبار جـاده  وزش باد در دشت هاله

 ابرهاى متراكمى توليد كرده بود كه باعث تاريكى و تيرگى هوا و مانع ديد

 شدند. سربازان در حال جنگ مى
بـا   گرديد، امّـا  گاهى زد و خورد در بعضى جاها براى مدتى متوقف مى گاه

فرسـا و   هايى كه با حمالت طاقت شد. رخنه نيروى بيشترى از سر گرفته مى

بالفاصـله بـا    هـا ايجـاد شـده بـود،     ا در خطو  اتريشـى ه ى فرانسوى كوبنده

هـا و   جنگ، طبـل  اى از ميدان شد. در هر گوشه هاى تازه نفس پر مى ذخيره

 شد. شيپورهاى جنگ نواخته مى
از پيــاده نظـــام و ســربازان خـــط   نيــروى حفــاظتى تنهـــا بــا تعـــدادكمى    

ه بــا ســرنيز 1شــجاعت تحســين برانگيــزى از خــود نشــان داد. زوآوهــا،مقدم

 بردند. آلود به جلو هجوم مى هايشانمانندحيوانات وحشى بافريادهاى خشم

ــن      ــرد. اول ــورش ب ــريش ي ــام ات ــواره نظ ــه س ــه ب ــام فرانس ــواره نظ ــا س و  2ه

دريدند  كردند و همديگر را مى ها را به تن يكديگر فرو مى سرنيزه3هوسارها

لى ها كه از شدت و حرارت جنگ به هيجان آمده بودند، در حا اسب .حتى

 كردنـد در نـزاع شـركت داشـتند؛ بـه      پاره مى سوارانشان يكديگر را تكّه كه

 گرفتند. ها را ديوانه وار گاز مى هاى دشمن حمله كرده و آن اسب

                                                           
1

     1- Zouaves. 

 
2

     1- Uhlans. 

 
3

     8- seggcbg. 
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و يا  شد شدت جنگ در بعضى جاها به حدى بود كه وقتى مهمات تمام مى

د. دادنـ  مـى  افتاد، افراد، جنگ را با سنگ و مشـت ادامـه   ها از كار مى تفنگ

 كردند. ديدند، هالك مى ها هركسى را كه در پيش رو مى كروات

 كشـتند. تيـر انـدازان مـاهر     هاى متفقين را مـى  هايشان زخمى با قنداق تفنگ

 هايى كه رهبرانشان بـراى كنتـرل طغيـان    الجزايرى هم على رغم تمام تالش

سـخت   دادنـد و  دادند، به هيچ افسر و سرباز اتريشى امان نمى ها انجام مى آن

 بردند. مى غريدند و با فريادهاى گوش خراش، به صفوف دشمن يورش مى
دسـت   شد و ترين مواضع به دفعات تسخير شده، باز پس گرفته مى مستحكم

شـده در   هاى شكافته گشت. در همه جا هزاران مجروح با زخم به دست مى

سـوراخ   هـا  هايى كه با گلوله اعضاى بدن يا شكم به زمين افتاده بودند. زخم

 هاى توپ ايجاد شده بود. سوراخ و يا به طرز مهلكى با انواع گلوله
 ايسـتاد، بـا ايـن كـه     هـاى اطـراف كاسـيتليون مـى     اى بـر فـراز تپـه    اگر بيننده

كه  توانست بفهمد توانست به درستى طرح جنگ را ببيند، دست كم مى نمى

را بـه   ولفرينوها سعى داشتند با نفوذ به قلب سپاه متفقين حمله بـه سـ   اتريشى

تبديل  تأخير بيندازند. موقعيت عالى اين شهر آن را به محور مركزى جنگ

بـراى   هـاى امپراتـور فرانسـه    اى توانسـت متوجـه تـالش    كرده بود. هر بيننده

هـا   آن هاى مختلف ارتـش شـود، تـا از ايـن طريـق      برقرارى ارتبا  بين سپاه

 اشند.بتوانند به يكديگر يارى برسانند و پشتيبان هم ب
 امپراتور نـاپلئون بـا يـك بررسـى سـريع و دقيـق موقعيـت، متوجـه شـد كـه          

 سربازان اتريشى فاقـد يـك رهبـرى قـوى و متحـد هسـتند. بـه سـپاه ارتـش         

 باراگوى دهيليرز و مك مائون و بعد از آن به گارد خـودش دسـتور داد تـا   

 طـور همزمـان بـه    تحت فرمان مارشـال شـجاع رگنـاد دِسـن ژان دنجلـى بـه      

 كامات سولفرينو و سن كازيانو حمله كنند. هدفش اين بود كـه مركـز  استح

 هاى ارتش استاديون، كلَم گاالس و زوبِل بود خط دشمن را كه شامل سپاه

 آمدند، بشكند. و يكى پس از ديگرى براى دفاع از اين مواضع حياتى مى
رتـش  ا باك بِنِدِك تنها با قسـمتى از  در سن مارتينو فيلد مارشال شجاع و بى
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 دوم اتريش تمام طول روز در برابر سربازان ساردينى مقاومت كرد.

 رسـيد و  او به خاطر حضور شاه كشورش به شـدت هيجـان زده بـه نظـر مـى     

 جنگيد. قهرمانانه تحت فرمان او مى
 جناح راست ارتش متفقـين متشـكل از سـپاهى بـه فرمانـدهى ژنـرال نيـل و       

 ان كه تحت فرمان كنت ويمپفنمارشال كان رابرت در برابر ارتش اول آلم

 بود با نيرويى پايدار مقاومـت كـرد. سـپاهيان شـووار زنبـرگ، شـافگوچه و      

 دِويل، موفق نشدند هماهنگ با هم عمل كنند.
هـا   آن كار نگرفت، اما مارشال كان روبرت سربازان موجود خود را صبح به

بود و  منطقىرا كامالً هوشيار و آماده نگه داشت. اين روش كامالً معقول و 

قسـمت   با دستورات ناپلئون كامالً سازگارى داشت. با وجود اين در پايـان، 

نظام ژنـرال   هاى رنالت و تروچو و سواره اعظم ارتش وى، مخصوصا ارتش

مارشـال كـان    پارتونوكس نقش بسزايى در جنگ ايفا كردند. در حالى كـه 

نسـتين بـه او   ليچت روبرت به دليل ايـن كـه منتظـر بـود ارتـش پـرنس ادوارد      

اتريشى تعلق نداشت و  هاى يورش بياورد )ارتشى كه به هيچ كدام از ارتش

شديد ناپلئون شده بود(.  صبح آن روز مانتوا را ترك كرده و اسباب نگرانى

سپاه پرنس ناپلئون كه يكى از  سپاه ليچتنستين در جاى خود از ترس رسيدن

هـا در حركـت بـود، كـامالً      سوى آن به لشكرهايش )لشكر آتمار( از پياسنزا

 سست و فلج شده بود.
ــه     ــان در آن روز ب ــربازان شجاعش ــت و س ــرال الدميرال ــورى و ژن ــرال ف  ژن

ناپـذير   وصـف  يادماندنى متحمل بيشترين صدمات شدند. بعد از يك جنگ

تصـرف كننـد و    هاى مشرف به كوه زيباى سايپرِسِز را ها موفق شدند تپه آن

سـولفرينو جاودانـه    ا همچون برج و گورستانج به خاطر قتل عامشان در آن

خـورد تصـرف شـد و     شدند. كوه سايپرسز در نهايت با يـك حملـه و زد و  

ى  اى بـر فـراز قلـه    نيزه ى پيروزى بر سر سرهنگ داورن دستمالى را به نشانه

تلفـات سـنگين متفقـين     آن بر افراشت. اما چنين موفقيتى به بهـاى گـزاف و  

شكسـت و او بـراى    ل الدميرالـت بـا يـك گلولـه    ى ژنـرا  دست آمد. شانه به
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كوچـك يكـى از    پانسمان آن در يك بيمارستان صحرايى كه در كليسـاى 

مـرد بـا شـهامت     دست نمـى آورد. آن  ها برپا شده بود وقت كافى به دهكده

ميدان جنگ باز  على رغم جراحت شديدى كه بر او وارد شده بود، پياده به

ى دوم  گلولـه  كرد ا تشويق به جنگ مىگشت و در حالى كه گردان خود ر

 به پايش اصابت كرد.
است،  ها و مشكالت آرام و خونسرد ژنرال فورى كه هميشه در ميان سختى

سوراخ  اش با گلوله ى ران پا زخمى شد، كاله متصل به شنل ارتشى از ناحيه

ها  از آن شد و همراهانش در كنارش مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. يكى

ى توپ  گلوله سال داشت و سرش با 88م كاپيتان كرونول بود كه فقط به نا

 از تنش جدا شد.
 ى كـوه سايپرِِسـز در حـالى كـه سـربازانش را بـه جلـو        ژنرال ديِـو در دامنـه  

 راند، به شدت مجروح شد و از اسبش افتـاد. ژنـرال دوآى زخمـى شـده     مى

 . بازوى چپتر برادرش كلنل دوآى نيز كشته شده بود بود. كمى آن طرف

 ى توپ تكه تكه شـد و در ايـن نبـرد بـه     سرتيپ ژنرال آگر با اصابت گلوله

 اى كـه چيـزى نمانـده بـود بـه قيمـت       ى سر لشكرى نايل آمد، درجـه  درجه

 جانش تمام شود.
 كردنــد و بــا چرخانــدن افســران فرانســوى كــه پيشــاپيش ســپاه حركــت مــى

 ، مرتبـا در مقابـل  كردنـد  شمشيرهايشان، سربازان پشت سـر خـود را ترغيـب   

 شدند، زيرا پيـاده نظـام تيـروالن    ديدگان لشكريانشان مصدوم و مجروح مى

 دادند. هايشان هدف قرار مى ها و سر دوشى ها را به خاطر مدال آن
فجـايع   هاى تاثرانگيز و فاجعه آميزى كه به نمايش در نيامد و چه چه صحنه

در  ام سـبك آفريقـايى  اى كه رخ نداد! در هنگ يكم پيـاده نظـ   تكان دهنده

 كنار سرهنگ دوم الئورانس ِد سـاندس كـه در اثـر يـك زخـم مهلـك بـه       

 ى سال داشت، حلقـه  88خاك افتاده بود، ستوان دوم دِ ساليگناك كه تنها 

 ها را شكست، اين شـاهكار درخشـان بـه قيمـت جـان او      ى اتريشى محاصره

 ربازانش درى كاسـانوآ وقتـى ديـد سـ     تمام شد. سرهنگ دماليويل در جبهه
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 دست گرفت و در ها تمام شده است، پرچم هنگ را به اقليتند و مهمات آن

 زد: حالى كه فرياد مى
سنگين  ، در مقابل آتش«هر كس اين پرچم را دوست دارد، دنبال من بيايد»

گرسنگى و  به سوى دشمن يورش برد. سربازانش كه در اثر ضعف ناشى از

دارنـد بـه دنبـال او     ايشان را راست نگـه ه توانستند سرنيزه خستگى حتى نمى

رغم درد شديد از  على اى پاى او را متالشى كرد، اما او حمله كردند. گلوله

تا وى همچنان فرماندهى  چند نفر خواست تا او را بر روى اسبش نگه دارند

گردانش كشته شـده بـود.    كند. در همان نزديكى هبرت در حين فرماندهى

هنگامى كه جنگ بر فـراز   ت يك سرباز فدا كرد واوجان خود را براى نجا

يافـت تـا پـيش از مـرگ      اش خروشان بود وى فرصـت  پيكر به خاك افتاده

 خود به افرادش بگويد:
 «.شجاع باشيد جوانان!»

يكّـه و   بر روى تاورهيل در شهر سولفرينو، ستوان مولِنيا از گارد پياده نظـام 

 مـورد، تـيم و نفـرات    3ه در تنها شش واحد از توپخانـه را تسـخير كـرد كـ    

 ها كه يك سـرهنگ اتريشـى   ها را هم به اسارت گرفت. فرمانده آن توپخانه

 بود خود را تسليم كرد. سروان ژيزويل در حالى كـه پـرچم هنـگ خـود را    

نيروهـاى   برابر 91دوش گرفته بود از سوى نيروهاى دشمن كه تعدادشان  به

كـه در   ته شـد و هنگـامى  خودش بود، مورد محاصره قرار گرفت. وى كشـ 

 خاك غلتيد امانت گرانبهايى را كه در دستش بود در آغوش كشيد.

 گروهبانى پرچم را برداشت تا آن را از دست دشمن حفـظ كنـد، امـا يـك    

 ى توپ سر او را از تنش جـدا كـرد. پـس از او سـروانى پـرچم را بـه       گلوله

 ون اودست گرفت كه او هـم مجـروح شـد و بيـرق پـاره و شكسـته، بـه خـ        

 دسـت گرفتنـد يكـى پـس از     رنگين شد. سربازان و افسرانى كه پرچم را بـه 

 ديگرى مجروح شدند، اما پـرچم تـا آخـرين لحظـه بـه كمـك ديـوارى از       

پـاره   هاى نيمه جان محفوظ ماند. در پايان، پرچم پـر افتخـار و   اجساد و بدن

 ماند. پاره شده در دستان سرگروهبانى از هنگ سرهنگ آباتوچى باقى
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بـاك آفريقـايى بودبـه      كـه يـك سـواره نظـام بـى      1سرگرد دِ ال روشه فوكو

سوراخ سوراخ  ها حمله كرد، اما اسبش در اثر اصابت گلوله صفوف مجارى

ها كه  مجارستانى شد و خود او هم كه دو بار تير خورده بود به زمين افتاد و

 صفوف خود را بازآرايى كرده بودند وى را اسير نمودند.
شـجاع   كه يك سرهنگ 2ديزولو، شاهزاده گريت ـ چارلز دِ وينديش در گي

او  اتريشى بودتالش كرد موقعيت كازا نـو وا را بـاز پـس گيـرد، امـا تـالش      

بـه   ى ناكام چون قهرمـانى آزاده و سـخاوتمند، دليرانـه    بيهوده بود. شاهزاده

همچنان  استقبال مرگ رفت و حتى هنگامى كه به شدت مجروح شده بود،

حركـت،   رماندهى ادامه داد. سربازانش او را در آغوش گرفتند و بـدون به ف

اما حاضر  دانستند كه كشته خواهند شد، ها مى زير رگبار گلوله ايستادند. آن

داشتند و برايش  نبودند فرمانده خودشان را تنها بگذارند، چون او را دوست

 احترام زيادى قايل بودند.
هـم   4و كنتپـالفى  3هاى كنت كرِنِويل به نام دو تن ازفرماندهان نيروى زمينى

جنگيدند به شدت مجروح شدند وهمين اتفاق در  در حالى كه جسورانه مى

رخ  6و سـرگردژنرال بـالتين   5سپاه بُرن وان ويل براى فيلد مارشال بالمبـرگ 

ــارون اســترمفدر ــدول7داد. ب ــارون پي ــام 8، ب ــل وان م كشــته شــدند. دو 9و لن

                                                           
1

     1- de la ro chefoucault. 

 
2

     2- charles de windisch Graetz. 

 
3

     3- countcrenneville. 

 
4

     4- Palffy. 

 
5

     5- Field-Marshal blomberg. 

 
6

     6- Major-General Baltin. 

 
7

     7- scbIn gKeboniiib. 

 
8

     1- scbIn  diIgg. 

 
9

     1- aIgInig aIn oeor. 
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دالورانهجان باختند و در همان  2و وان فيشر 1استيگرهاى وان  سرهنگ به نام

تر از آنان بود در حـالى   اقبال ى جوان آيزنبرگ كه خوش نزديكى شاهزاده

 يافت. كه هنوز نيمه جانى در بدنش مانده بود نجات
 ژنرال لُبوف، ژنرال بازِن، ژنـرال دِ نگريـر، ژنـرال دوآ، ژنـرال دالتـو، ژنـرال      

 كلنل ميشلز پشت سرمارشـال بـاراگوى ديلـرز بـه    فورژو، كلنل كامبريت و 

 ى سولفرينو يورش بردند. كنـت اسـتاديون و فيلـد مارشـال پـالفى و      دهكده

 ها از جملـه بيلـز، پـاكنر،    فيلد مارشال استرنبرگ و نيروهاى تحت فرمان آن

 كردنـد توانسـتند بـراى    ژال، كولر و فستِتى بريگيدز كه از دهكده دفاع مـى 

 رين حمالت را دفع كنند. در اين حمالت ژنرال كامومدت طوالنى شديدت

برينكـورت   به همراه پياده نظام و تفنگدارانش پيروز شد. همچنين سـرهنگ 

هِمـارد كـه    و سرهنگ دِ تكسيس كه مجروح شده بودند و سرهنگ كلنـل 

 اش دو بار تير خورده بود هم به پيروزى رسيدند. سينه
نظام خـود   رد، در رأس سوارهژنرال دسواس همچون هميشه شجاع و خونس

ها  مجارستانى در يك درگيرى هولناك در برابر يورش سهمگين پياده نظام

لشكر خود را بـه   قرار گرفت. او هميشه در جلو لشكر بود و نيروى پوالدين

رِبيكـو در مقابـل    حمايت از حمالت شـديد ژنـرال تروكـو در گيـديزولو و    

ژنرال موريس و  . در همان ناحيهكار گرفت لشكرهاى دِ ويل و شافگوچه به

مِمـزدورف برجسـته    ى جنگشان عليه سواره نظام ژنرال پاستونوس به واسطه

و ژنرال دِلوزى محكم  بودند. ژنرال نيل به همراه ژنرال دِ فِيلى، ژنرال وينوى

لشـكر قدرتمنـد از ارتـش     و استوار بر دشت مدوال ايستادند و در برابـر سـه  

ى آن فيلد مارشال دِ مـك   نتيجه فاع كردند كه دركنت ويمپفن سرسختانه د

دُشَن و واحد سواره نظـام ارتـش    مائون به همراه ژنرال دِ ال موتِروژ و ژنرال

دست يابند. دِ مك مـائون موفـق    هاى كاوريانا توانستند به سن كازيانو و تپه
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دست  ها بود به رسيدن به موقعيت هاى اطراف را كه در واقع كليد شد بلندى

نزديك شده و در نهايت مقـر خـود    هاى موازى ورد و توانست به رشته تپهآ

ژالو  ـ كَم و سپاهيان زوبل متمركز شده   را در مقابل مكانى كه فيلد مارشال

نجيـبِ هِـس كـه يكـى از قهرمانـان ارتـش        ى بودند، بنا كنـد، امـا شـاهزاده   

رفت، پس  مى شمار مگنتا دشمنى در خور به ها بود و براى فاتح نامى اتريشى

ى دشـمن سـه    وقفه رغم حمالت بى كازيانو، على دالورانه در سن از نبردى 

ها قادر نبودند از پـس   جا كه اسب تصرف كرد. از آن دامنه از كوه فونتانا را

هاى صحرايى خود را زير آتش  ژنرال سِوِلينگز توپ شيب تند دامنه برآيند،

ى  ر به باال منتقـل كـرد. زنجيـره   با كمك پياده نظام لشك ها به سختى اتريشى

هايى كه در دشت جا مانـده   مهمات را از داخل صندوق نيروهاى پياده نظام

هـاى   هـايى كـه بـه موقعيـت     رساندند. در نتيجه توپ توپخانه مى بود به افراد

منتقـل شــده بودنـد، در انتهــاى شـب هــم بـه آتــش بـاران دشــمن       اسـتثنايى 

 پرداختند.

 وقفـه و مقاومـت شـديد    رغـم حمـالت بـى    تِروژ علـى باالخره ژنرال دِ ال مو

 هـاى خـود را بـه ميـدان جنـگ      افسران جوان آلمانى كه بارها و بارها گروه

 هـاى  برگرداندند بر كاوريانا تسلط يافت. سپاه پياده نظام ژنرال مانِك جعبـه 

 هاى پياده نظام پـر كردنـد، امـا    فشنگ خود را كه خالى شده بود، از فشنگ

ثابـت   هاى ها با سرنيزه ه مهماتشان يكبار ديگر تمام شد و آنطولى نكشيد ك

كمـك   هـا توانسـتند بـه    هاى بين سولفرينو و كاوريانا تاختند. آن سوى تپه به

بگيرنـد.   هـا را  ژنرال مِلينه، با وجود مقاومت قابل توجه دشمن ايـن موقعيـت  

بـاز  رنـو   رِبِكو پس از چند بار دست به دست گشتن، باالخره توسـط ژنـرال  

 پس گرفته شد.
 ها بر روى كوه فونتانا تـك تيرانـدازان الجزايـرى تلفـات     در يكى از يورش

 هـاى الر و هِـرمِن كشـته    سنگينى را متحمل شدند. دو سرهنگ آنان بـه نـام  

 هـا  ى ايـن  ها هم به خاك افتادند. اما همه شدند و تعداد زيادى از افسران آن

 هـا عهـد كردنـد كـه انتقـام      آن ها را دو چندان كـرد.  فقط خشم و نفرت آن
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كـه   كشتگان را بگيرند و خشمگينانه به دشمنان حمله بردند و همچون ببرى

خودشـان   ها ها را كشتند. كروآت امان آن خون چشيده باشد، بيرحمانه و بى

دشـمنان   شـدند تـا   ها مخفى مـى  انداختند و يا در گودال را بر روى زمين مى

 كشتند. ها را مى گاه آن رند، آننزديك شوند و در تيررس قرار گي
مجـروح   در سن مارتينو يكى از افسران بِرساليرى به نام سـروان پـاالويچينى  

انتقال دادند تا  شد. سربازانش او را در آغوش گرفتند و به كليساى كوچكى

كـه دم بـه دم بـه     هـا  هاى اوليه قرار گيرد، اما اتريشى جا تحت مراقبت در آن

سـوى   خـود را بـه   اره به حمله پرداختنـد و بـه زور راه  شدند، دوب عقب رانده

بتواننـد در برابـر    قدر قوى نبودند كه كليسا بازكردند. نيروهاى بِرساليرى آن

بگذارنـد كـه در    ها مقاومت كنند و ناچـار شـدند فرمانـده خـود را تنهـا      آن

ى  و جمجمـه  هاى بزرگـى از راهـرو برداشـتند    ها سنگ ى آن كروآت نتيجه

هـا   هـاى آن  كت طورى كه ذرات مغز او روى اره را له كردند، بهسروان بيچ

 پاشيد.
جـز   ى ميدان جنگ انجام شـد چيـزى   ماحصل اين نبرد كه در گوشه گوشه

مختلـف   هـاى  هاى مردانى با مليـت  ها و دشنام كفر و دشنام نبود. كفر گويى

ست بي ها با اين كه تنها كه در جنگ درگير بودند، كسانى كه بسيارى از آن

 سال سن داشتند به قاتل و آدمكش تبديل شده بودند.
 هــاى ى جنــگ، كشــيش نــاپلئونى بــه نــام اليــين بــه بيمارســتان  در بحبوحــه

 ها همدردى رفت تا به افراد در حال مرگ دلدارى دهد و با آن صحرايى مى

كند. توفان مرگبار فوالد و گوگرد و سرب كه همـه جـا را فـرا گرفتـه بـود      

انداخت. همچنان كه خطو  آتش با رعد مرگبار آتـش   ه مىرا به لرز زمين

 شكافت، شهداى بسيارى به خيل قربانيان انسانى پيوستند. هوا را مى خود

 ى مسلسل مجروح بازوى چپ يك ستوان دوم از خط آتش با يك گلوله

 شد و خون از زخمش جارى بود. يك افسر مجارستانى وقتى ديد يكى از

 هدف گرفته مانع او شـد و بعـد بـه بـاالى سـر مـرد      سربازانش آن ستوان را 

 مجروح رفت و دستش را بـه گرمـى فشـرد و دسـتور داد تـا او را بـه مكـان       
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 ترى منتقل كنند. امن
 زنان سقا زير آتش دشمن همچون سربازان در اطراف ميدان جنگ

 طور رفتند، مجروحانى كه به ها به ميان مجروحان زدند. آن گشت مى

 ها آوردند و به آن ها را باال مى كردند، سر آن آب مى انگيزى طلب ترحم

 شدند. يك ها هم در همين اثنا مجروح مى دادند. اغلب خود آن آب مى

 كرد ريزى دچار ضعف شده بود تالش مى افسر سواره نظام كه در اثر خون

 تا خودش را از زير بدن اسبش بيرون بكشد. بدن سنگين اسب او، در اثر

 تاخت بر روى او افتاده بود. اسبى ديگر چهار نعل مى اصابت تركش توپ

 ها كه از سوارانشان كرد. اسب و بدن غرق در خون سوارش را حمل مى

 كردند تا قربانيان اين بزرگوارتر بودند، مسير خود را طورى انتخاب مى

 امان را زير پا لگدمال نكنند. جنگ پر تب و تاب و بى
 دويد و سگ شت كه در كنار او مىيك افسر از سپاه بيگانه سگى دا

 بسيار به او وابسته بود. اين سگ از الجزاير همراه او آمده بود و تنها سگ

 اى كشته شد و سگ حاضر در كل لشكر بود. آن افسر در اثر اصابت گلوله

 هم چند قدم دورتر زخمى شد. ولى با زحمت زياد خود را به عقب كشاند

 هنگ ديگر بُزى بود كه متعلق به يك تا در كنار صاحبش بميرد. در يك

 ى سربازان او را دوست داشتند. اين بُز در حمله به تك تيرانداز بود و همه

 سولفرينو جلو آمد و همپاى سربازان به استقبال توپ و گلوله رفت.
 اعتنا به اولين جراحت خود همچنان چه بسيار سربازان شجاعى كه بى

 خوردند و بر زمين ن كه دو مرتبه تير مىدادند تا اي به پيشروى ادامه مى

 ها تمام رزمندگان توانستند بجنگند! در ديگر بخش افتادند و ديگر نمى مى

 دستور داشتند در جايشان ثابت بايستند و منتظر فرمان پيشروى زير آتش

ها ناچار بودند بدون هيچ حركتى بايستند و در مرگبار دشمن باشند. آن
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 اى باشند كه يكى پس از جوشند و تماشاگر لحظهقرارى ب تابى و بى بى

 شوند. ديگرى كشته مى
 هاى روكولو، سن در طول روز نيروهاى ساردينى بارها از دماغه

 ى متقابل كردند. مارتينو و موندانا دِالسوپستا دفاع نمودند و سپس حمله

 نيروهاى ساردينى هماهنگى كمى داشتند و عمدتا همچون لشكرى

 ها را پس از ها توانستند اين موقعيت كردند، با اين حال آن مستقل عمل مى

 ها به هاى آن مرتبه باز پس گيرى،تحت كنترل خود در آورند. ژنرال 6يا  8

ــام ــارمورا نــ ــوالر، دِال مــ ــاى مــ ــا1هــ ــدو2، دِالروكــ ــانتى3، دورانــ ، 4، فــ

هـاى مختلـف و از    ، دِسوناز به همراه افسرانشان با درجه6،كوشِرى5سيالدينى

هـا   جا بودند. سه تن ژنرال آن هاىگوناگون در معيت پادشاهشان در آننيرو

 به

 هاى پِريِر، سرال و آرنولدى درست در جلو چشمان پادشاهشان نام

 مجروح شدند.
 توان نقش ها نمى ها و ژنرال در ارتش فرانسه عالوه برمارشال

 هاى باهوش، سرگردهاى نترس و هاى دالور، سرهنگ سرتيپ

 ها را در رقم خوردن باك و عملكرد چشمگير و درخشان آن هاى بى سروان

 ياد ماندنى ناديده گرفت. در واقع جنگيدن با سربازانى پيروزى آن روز به

 همچون پرنس الكساندر هس، استاديون، بِنِدِك يا كارل وان وينديش

 ها افتخار كمى نبود. گريتز و غلبه بر آن
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 أت و جوش و خروشيك سرباز ساده با بيانى زيبا، دل و جر

 طـورى بـود كـه   »همرزمانش را در اين ميدان جنگ چنـين توصـيف كـرد:    

 ها، برد. بوى باروت،سر و صداى تفنگ انگار باد ما را با خود به جلو مى

 ها و صداى شيپورها همه و همه تحريك كننده و زندگى نواختن طبل

 جنگيدند كه گويى در آن جنگ تك تك افراد چنان مى«. بخش است

 اعتبار و آبروى شخصى خودشان در معرض خطر است، گويى كه پيروزى

 ى سرافرازى و آبرومندى خود اوست. مايه
 دالورى و شوق و اشتياق در سربازان درجه دار ارتش فرانسه مشهود

 ها سربازانشان را ها بشود. فرانسوى توانست مانع آن بود. هيچ چيز نمى

 هاى ترين منطقه راهىِ خطرناك روند، همچون مردانى كه به مهمانى مى

 جنگى كردند. بدون شك، اين ويژگى ارتش فرانسه يكى از عوامل برترى

 هاى ديگر ملل بزرگ دنيا بود. ها بر ارتش آن
 اند. ارتش كنت نشينى كرده نيروهاى امپراتور فرانسيس ژوزف عقب

 ويمپفن اولين ارتشى بود كه حتى قبل از اين كه مارشال كان رابرت

 نشينى وهاى خود را وارد عمل كند، از سوى فرماندهانش دستور عقبنير

 رغم دريافت كرد. ارتش كنت اشليك )به جز لشكر شاهزاده هس( على

 دليل عدم حمايت كافى از سوى فيلد ى كنت استاديون به مقاومت قاطعانه

 مارشال كم گااللس و فيلد مارشال زوبل تضعيف شد و به ناچار تمام

 ها را تبديل به دژهايى ثابت و زنجير وار ها آن را كه اتريشى هايى موقعيت

 كرده بودند رها نمود.
 در اين حين، آسمان تيره شده بود و ابرهاى سياه افق را فرا گرفته بود.

 هاى درختان را طورى كه شاخه باد به شدت شروع به وزيدن كرد، به

 و رگبار، سربازانى برد. باران سرد همراه با طوفان شكست و به هوا مى مى

 ها را ضعيف كرده بود كامالً خيس را كه گرسنگى و خستگى مفر  آن

كرد. در همين زمان، توفان، گردبادى كوركننده از گرد و خاك به راه
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 ها انداخت. اينك عالوه بر دشمن چيزهاى ديگرى هم بود كه بايد با آن

 دن خود را خمجنگيدند. با وجود اين سربازان كه از شدت توفان، ب مى

 كرده بودند در پى فرمان افسرانشان گرد هم آمدند، اما نزديك ساعت پنج

 بود كه رگبار باران و تگرگ، رعد و برق و تاريكى كه همه جاى زمين را

 هاى مختلف مانع از شكستى سنگين شد. فراگرفته بود در قسمت
رى دا آرامش وخويشـتن  1در تمام طول مدت جنگ فرمانده كاخ هاز برگ

 قابل تحسينى از خود نشان داد. وقتى كه كاوريانا فتح شد،

ــو    ــاهزاده ى ناس ــتيارش ش ــليك و دس ــت اش ــار كن ــى 2او در كن ، در نزديك

 يككليسا ايستاده بود. اين كليسا در مكان بلندى به نام مادونا دال پيو در ميان

 ى اصلى نيروهاى انبوهى از درختان سرو واقع بود. پس از آن كه بدنه

 نشينى كلى گرفتند. در ها تصميم به عقب يشى شكست خورده بود آناتر

 ى خطير، امپراتور به رفتن به سوى ولتا به همراه تعدادى از آن لحظه

 افرادش رضايت داد. اين در حالى بود كه دو كه اى بزرگ و دوك اعظم

عقب نشينى كردند. بعضى جاها ترس برسـربازان   3توسكانى به سوى والِژيو

 ها هم، عقب نشينى شد و در برخى هنگ مستولى مى آلمانى

 ها كه همچون شير ها را گرفتار شكستى نابسامان كرد. افسران آن آن

 توانستند سربازانشان را عقب نگه دارند. تشويق و جنگنده بودند نمى

 هاى شمشير هيچ يك نتوانست ترغيب، خشونت و ناسزاگويى، ضربه

 ى كه با شهامت جنگيده بودند، اينكنشينى شود. سربازان مانع از عقب

 زده حاضر بودند هر نفرين و توهينى را بپذيرند، اما دست از فرار وحشت

 بر ندارند.
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 ها به شدت مأيوس شده بود. او همچون يك قهرمان امپراتور اتريشى

رفتار كـرده بـود و در تمـام روز شـاهد رگبـار تـوپ و گلولـه بـود كـه در          

 اطرافش

 توانست جلوى اكنون در مواجهه با اين فاجعه نمى آمد. اما فرود مى

 ها را بزدل اش را بگيرد. او با نا اميدى در پى افراد فرارى رفت و آن گريه

 خواند. وقتى كه آتش عصبانيتش فرو نشست، بدون اين كه چيزى بگويد

 بار اطراف خيره شده بود و باالخره با پافشارى زياد ى فالكت به صحنه

 رفت كه ولتا را به مقصد والژيو ترك كند.دستيارانش پذي
 قدر عصبى و مأيوس بودند كه در بهت و ناباورى افسران اتريشى آن

 بها نباختند. برخى ها جانشان را بى خود را به كام مرگ كشاندند، اما آن

 توانستند ديگر از شدت خشم و ناراحتى خودكشى كردند، زيرا نمى

 ها در ان سالم به در برند. اكثر آنتحمل كنند كه از اين شكست مهلك ج

 هايشان غرق در خون خود يا خون دشمنان بود دوباره به حالى كه بدن

 هاى خود پيوستند. بياييد پاداشى كه سزاوار شهامت و شجاعتشان هنگ

 ها بدهيم! است به آن
 آمد حضور امپراتور مورد نياز در تمام طول روز هر جا كه به نظر مى

 يافت .مارشال وايالن، جا حضور مى اپلئون در آناست، امپراتور ن

 سرلشكر ارتش، ژنرال ماتيمپرى، معاون سرلشكر، كنت روژو، كنت دِ

 مانتوبِلو، ژنرال فلور و پرنس دال ماسكوآ، كلنل ريل و كلنل رابرت،

 كردند. هر جا محافظان امپراتور و گارد صد نفره، امپراتور را همراهى مى

 وقفه جان امپراتور بدون اعتنا به خطرهايى كه بى خورد، كه جنگ گره مى

 گرفت. بر كرد، خود شخصا هدايت سپاه را به عهده مى او را تهديد مى

 روى كوه فِنيل اسب پزشك جراح امپراتور تير خورد و تعداد زيادى از

اى كه گارد صد نفره هم مجروح شدند. امپراتور در كاوريانا در همان خانه
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 امپراتور اتريش در آن حضور داشت ساكن شد و از در يك چنين روزى

 اى، خبر پيروزى خود را براى همسرش فرستاد. جا ضمن نامه آن
 هايى كه در طول جنگ فتح كرده بودند اردو ارتش فرانسه در بلندى

زد. نيروهاى گـارد بـين سـولفرينو و كاوريانـا اتـراق كردنـد. دو يگـان اول        

 ارتش

 و ماندند، سومين يگان در رِبِكو و چهارمى درهاى اطراف سولفرين در تپه

 ولتا بودند.
 ها ها بود. پناهگاه آن شب تحت كنترل اتريشى 91گيديزولو تا ساعت 

 در جناح چپ توسط فيلد مارشال وان ويل پوشش داده شد و در جناح

 راست هم فيلد مارشال بندك كه تا اواخر شب پوزولنگو را حفظ

 را پوشش داد و به اين نحو از پناهگاه كنت ها كرده  بود، پناهگاه آن

استديون و كنت كم گاالس مراقبت كرد. در ايـن كـار تيـپ كـولر و تيـپ      

 ژال و

 هاى برندستين و هنگ ريشاك بسيار خوب ايفاى نقش كردند. تيپ

 جا به ووزين، تحت فرمان شاهزاده ى هس به ولتا رفته بودند و در آن

 هاى و در بُرلتو و والژيو عبور كند. رزمندهتوپخانه كمك كردند تا از مينسي

 ها يا مملو بود از اتريشى را جمع كرده و به والژيو برده بودند. جاده

 طرف افتاده بود و هاى مختلف كه اين طرف و آن تجهيزات متعلق به يگان

 ى توپخانه كه همچون صفى شناور با سرعت تمام يا پر بود از قواى ذخيره

 هاى شناور به سرعت در دويدند. پله هى به والژيو مىى منت به سوى جاده

 ها در امان بمانند. جاى خود قرار داده شد تا سربازان با رفتن بر روى آن

 هايى از مردان زخمى كه از ميادين جنگ فاصله گرفته بودند به اولين دسته

 ترى هاى عميق هايى كه بعد رسيدند، زخم ويالفرنكا نزديك شدند. آن

 آمدند. دكترها بار گروه گروه مى در تمام آن شب اسف داشتند و

دادند و با قطار به ها كمى غذا مى كردند، به آن هايشان را پانسمان مى زخم
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 ها به حد وحشتناكى رسيده بود! فرستادند، جايى كه ازدحام آن ورونا مى

 نشينى خود تعداد زيادى از مردان زخمى را با وجود اين ارتش در عقب

 ى زيادى، به خاطر هاى نظامى كرد و با خود برد، هنوز عدّه اگنسوار و

 هيچ كمكى بر روى زمينى كه پوشيده ها بى كمبود جا باقى مانده بودند. آن

 از خونشان بود افتاده بودند.
 هاى شب، ميدان وسيع كشتار را رسيد، سايه زمانى كه روز به آخر مى

 و سربازان دنبال دوستانشان ياآمد تا افسران  پوشاند و فرصتى پيش مى مى

 شناختند، شدند كه مى رو مى هايشان بگردند. اگر با كسى روبه هم واليتى

 كردند او را به هوش آورند، دستش را با زانو زدن در كنارش سعى مى

 اش را بفشارند، جلوى خونريزى را بگيرند، يا با دستمالى اندام شكسته

 هايى هاى رنجور نبود. چه اشك ارهبستند. ولى هيچ آبى براى آن بيچ مى

 كه آن شب ريخته شد! جايى كه هر نوع غرور بيجا و حتى شرف انسانى

 شود. فراموش مى
 هاى صحرايى در مزارع، زمانى كه فعاليت شروع شد بيمارستان

 ها راه اندازى شدند. در ها، كليساها و حتى در هواى آزاد زير درخت خانه

 ها كه صبح زخمى شده بودند و بعد از آن ها، افسرانى اين بيمارستان

 داران و سربازها معالجه شدند. تمامى جراحان فرانسوى فداكارى درجه

 83ها  دادند. خيلى از آن شان نشان مى ناپذيرى را نسبت به وظيفه خستگى

 ها در بيمارستان كردند. دو تن از آن ساعت را بدون استراحت كار مى

 قدر كردند، آن ه جراح ارشد گارد بود كار مىسيارى زير نظر دكتر مِرى ك

 دادند كه هر دو غش كردند. در بايد قطع اندام و زخم پانسمان انجام مى

 قدرى خسته شده بود يك بيمارستان سيار ديگر، يكى از همكارهايشان به

كه به دو سرباز احتياج داشت كه بازوان او را ثابت نگه دارند تا بتواند
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 هد.كارش را انجام بد
 ى يك بيمارستان يا محل در طول جنگ، يك پرچم سياه نشان دهنده

 ها هاى اوليه بود و قرار گذاشته شد كه هيچ طرفى به سمت آن انجام كمك

 رسيد و نه تنها جا هم مى هايى به آن ها گلوله شليك نكند. ولى بعضى وقت

 كهخورد  هايى مى گرفت، بلكه به گارى جان كاركنان بيمارستان را مى

 حامل غذا براى بيماران بود. سربازان مجروحى كه هنوز به تنهايى قادر به

 آمدند، اما در ها مى راه رفتن بودند، خودشان به سمت اين آمبوالنس

 اغلب موارد، سربازان به خاطر از دست دادن خون و عدم رسيدگى به

 بايست با برانكار حمل هايشان، چنان ضعيف شده بودند كه مى زخم

 مايل طولش 8/98ى شهر كه  شدند. جنگ در اين قسمت از حومه مى

 بود، شدت داشت. بعد از تمامى مراحل سر در گم اين درگيرى عظيم،

 ى توانستند تنها يك درك سطحى از نتيجه ها مى سربازان، افسران و ژنرال

 كردند آن همه درگيرى متعدد داشته باشند، حتى زمانى كه مبارزه مى

 نظمى در ارتش افتد. اين بى ه در كنارشان چه اتفاقى مىفهميدند ك نمى

 اتريش، به خاطر نبود يك سلسله دستورهاى كلى و الزم، شدت گرفت.
 ور بود و به خاطر هاى بين كاستيليون و ولتا در آتش شعله تمامى تپه

 ى مهمات اتريشى و هاى از كار افتاده ى درختان و واگن هاى شكسته شاخه

 ها، سربازان گرفت. جلوى همين آتش شدت مى طوفان، اين آتش

 خوابيدند، ولى براى كردند و بر روى زمين مى هايشان را خشك مى لباس

 ها خوابى وجود نداشت، زيرا بعد از يك روز بدون غذا و بعضى

 كردند. استراحت، براى درست كردن سوپ و قهوه، بايد آب پيدا مى
 ها دوهبارى! بعضى از گردانهاى ان هاى دلخراش و نا اميدى چه تجربه

ها به غذا مانده بودند. در بعضى جاها آبى وجود نداشت و آن كامالً بى
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he Attack on Solferino 

 اندازند، همچون سيلى ى سربازها خود را بر روى همديگر مى صفوف به هم فشرده»
 «.برد كننده و خروشان كه هر چه را در مقابل دارد با خود مى ويران
 

 
 آلودى آب هاى گل ى تشنه بودند كه افسران و سربازان از حوضچهقدر

 نوشيدند كه ناپاك و آلوده به خون بود. مى
 پس از 98تا  91هاى  گروهى از سربازان سواره نظام كه بين ساعت

 ى قهوه، در راه كننده براى چوب و آب به منظور تهيه وجوى خسته جست

 ى در حال مرگ پيدا كردند تشنه قدر مردان برگشت به اردوگاه بودند، آن

 ها خالى كردند. با تمام هاى آبشان را براى رفع تشنگى آن كه تمامى بطرى

 اى براى خود درست كنند، ولى همان لحظه كه اين احوال توانستند قهوه

 ى نوشيدن بودند، صداى شليك شنيدند و آژير به صدا درآمد. آماده

 ند و بـه سـمت درگيـرى حركـت    هايشان شـد  سربازان به سرعت سوار اسب

 اى كه در آن ى قهوه را بچشند، قهوه كردند. حتى وقت نداشتند مزه

 شلوغى بر زمين ريخته شد. به زودى فهميدند كه دشمنى در كار نبوده و

 ها به اشتباه به سمت سربازان فرانسوى كه مشغول جمع آورى بان ديده

 ر خطر، سربازاناند. بعد از اين آژي چوب و آب بودند شليك كرده

 سواره نظام كه بسيار آزرده و خسته بودند، به اردوگاه برگشتند. از شدت

 خستگى بر روى زمين افتادند و بدون آن كه حتى يك لقمه غذا بخورند،

 به خواب رفتند. در حال برگشتن به اردوگاه، مردان زيادى كه زخمى و

 بيدند و از شدتطل ها كمك مى تشنه بر روى زمين افتاده بودند از آن

 زدند. مردى كه اهل تيرول )استان غربى كشور اتريش( تشنگى فرياد مى

 ها هيچ آبى همراه خود نداشتند كه زد، ولى آن ها را صدا مى بود، دايم آن

 به او بدهند. صبح روز بعد آن مرد را مرده يافتند. دهانش پر از خاك و
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 سياه شده بود و حالت ى متورمش سبز و هاى او پر از كف بود. چهره لب

 داد! بدنش گواهى از مرگ دردناكى مى
 هاى افسرده و رنجور شكسته هاى مردان و با آه آرامش شب با ناله

 آمد. هيچ كس ها قلب هر انسانى به درد مى شد. با شنيدن اين ناله مى

 تواند دردهاى آن شب وحشتناك را توصيف كند. نمى
 اى باال آمد، پرده از صحنهآن ماه خورشيد  88وقتى كه در روز 

 ترسناك برداشت. ميدان جنگ پوشيده از اجساد مردان و اسبان بود.

 ها هم صدمه ديده بودند. هاى سولفرينو، پر از جسد بود. مزرعه نزديكى

 هاى ها شكسته، باغ گندم و ذرت بر روى زمين ريخته شده بود. نرده

 م روستاهاى متروكهشد. تما زيادى ويران شده و همه جا خون ديده مى

 هاى توپ، ديوارها يا هايى از جنگ داشتند، در اثر اصابت گلوله نشانه

 هاى ويران شـده سـوراخ سـوراخ    شكسته شده، يا ترك برداشته بودند. خانه

 ساعت در انبارها و زير 81ها كه بيش از  شده بودند. ساكنين آن

 هايشان از مخفيگاههايشان بدون نور و غذا پنهان شده بودند، كم كم  زمين

 ها، آمدند. در همه جاى سولفرينو مخصوصا در قبرستان، تفنگ بيرون مى

 هاى ارتشى خون آلود و ابزارهاى مختلف جنگى ها، لباس كوله پشتى

 زمين را پوشانده بود.
 هايشان تمام آن روز صرف جمع آورى مردانى شد كه به خاطر زخم

 تر بود، هايشان عميق خمها كه ز رنگ پريده و خسته بودند. بعضى

 ها متوجه رسيد آن طورى كه به نظر مى هاى مبهوتى داشتند، به قيافه

 هاى گود افتاده به ديگران نگاه شوند. با چشم هاى ديگران نمى حرف

 كاست. ديگران ها از شدت دردشان مى كردند و اين ناتوانى شديد آن مى

 لرزيدند. از تشنج مى به خاطر فشار عصبى، نگران و هيجان زده بودند و

 ها عفونت كرده بود، از شدت رنج به حد هاى باز آن بعضى ديگر، كه زخم

 كردند كه يكى خالصشان كند! ها التماس مى ديوانگى رسيده بودند. آن
 اى بودند كه نه تنها گلوله خورده، بلكه دست و پاهايشان مردان بيچاره
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 اصابت، استخوان را به اى در هنگام ى استوانه شكسته بود. يك گلوله

 ها هميشه جدى هستند. تركش شكند و اين نوع زخم هزار تكّه مى

 توانند سبب شكستگى دردناكى هاى مخروطى هم مى ها و گلوله خمپاره

 اى هاى داخلى وحشتناكى ايجاد كنند. هر نوع ذره چه تكّه شوند و زخم

 كند. ها را شديدتر مى لباس باشد يا گرد و خاك، اين نوع زخم
 توانست شد مى ى ديروز رد مى ى مبارزه هر كسى كه از صحنه

 ها كوله هايى از رنج و عذاب را در همه جا ببيند. بعضى از گردان نشانه

 ها را روستاييان هايشان را به زمين انداخته بودندومحتويات اين كوله پشتى

را  هايشان هدزديدند. از اين قرار، پياده نظام سبك، اسلحه، كول المباردى مى

 ترى حمله هاى كاستيليون گذاشته بودند كه بتوانند با بار كم در نزديكى

 كنند. تمام روز را مبارزه كردند و شب را در كاوريانا گذراندند. صبح روز

 هاى خالى هايشان برگشته بودند، چيزى جز كوله بعد كه براى بردن كوله

 آن سربازان بيچاره واقعا پيدا نكردند. همه چيز را در شب دزديده بودند.

 هايشان كثيف و پاره شده بود و حال، هيچ ها و زيرپوش زيان ديدند. لباس

 لباسى نداشتند. دزدها حتى اشيايى را كه براى سربازان ارزش عاطفى

 داشت برده بودند، چيزهايى كه مادر، خواهر و يا عزيزى برايشان

 كردند و بعضى دى مىها هم دز فرستاده بود. اين دزدها حتى از مرده

 ها مهم نبود كه طرف هنوز زنده است يا نه. روستاييان ها براى آن وقت

 رحمانه به پاهاى متورم ى خاصى به چكمه داشتند و بى المباردى عالقه

 زدند. ها چنگ مى مرده
 هاى پر ابهت و حوادث رقت انگيزى هم در كنار اين همه صحنه

 تون پير در اين گير و دار دنبال دامادخورد. ژنرال لو بر وحشت به چشم مى

 گشت. او دختر شديدا نگرانش، خانم دوى را اش، ژنرال دوى، مى زخمى

 جا سرهنگ دوم هاى اغتشاش تنها گذاشته بود. در اين در ميان صحنه

 دِنوشز مُرده افتاده بود. او ديده بود كه سرهنگ ژنليو از اسب افتاده و

 يد تا خالء فرماندهى او را پر كند. درزخمى شده بود و از جاى خود پر
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ــه  ــاى درآورد.   همــان لحظــه گلول ــه قلــب او اصــابت كــرد و او را از پ اى ب

 سرهنگ

 ژنليو تب شديدى داشت و در كنار او ستوان دوم دِ سلو دزاران از توپخانه

 دراز كشيده بود. او تنها يك ماه در ميدان جنگ حضور داشت و حال

 وهبانى كنار او دراز كشيده بود و هر دو پاى اوشد. گر دستش بايد قطع مى

 تير خورده بود. من دوباره او را در بيمارستانى در برسيا ديدم، ولى او بعدا

 كـرد جـان سـپرد. همـه فكـر      در قطارى كه از ميالن به تـورين حركـت مـى   

 دست كردند كه ستوان دِ گيزل مرده است، ولى اورا بيهوش و پرچم به مى

 د افسر مسلمانى به نام الريا دِ الدان در مركز انبوهى ازپيدا كردند. جس

 اجساد نيزه داران و سربازان اتريشى در يونيفرم شيكش آرميده بود. سرِ

 ى يك سروان اهل ى يك سرگُرد الجزايرى بر روى سينه آفتاب سوخته

 زد، بوى الجزيره افتاده بود، در حالى كه لباسش هنوز از تميزى برق مى

 مه جا محسوس بود.تعفن در ه
 سرهنگ دِالويل كه در جنگى شجاعانه زخمى شده بود، نفس آخرش

 را كشيد و سروان پُنيبو از خواب بيدار نشد. ستوان فورنير از پياده نظام،

 سال داشت. او در 81روز قبل به شدت زخمى شده بود، در حالى كه تنها 

 96جوخه و در سالگى سر 99سالگى داوطلبانه به ارتش پيوست و در  91

 هاى سالگى ستوان دوم شد. او دو بار در آفريقا جنگيده بود و در جنگ

 كريمه زخمى شد و حال، كارش در ارتش به آخر رسيده بود. يكى از

 جا جان سپرد، سرهنگ ژونا دوك آبرانته بود. وى مردان بزرگى كه در آن

 نده نظامىسابقا رياست يكى از ستادهاى زير نظر ژنرال دوفالى كه فرما

 قسطنطنيه بود را بر عهده داشت.
 ها خشك شد. زهكش كمبود آب روز به روز بيشتر احساس مى

 شدند و سربازان تنها آب آلوده براى نوشيدن داشتند. هرجا كه مى

 دادند كه براى بيماران آبى شد، دو سرباز مسلح قرار مى اى پيدا مى چشمه

 111/81باتالق آلوده، تشنگى  هاى كاوريانا يك باقى بماند. در نزديكى
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 سوار، هاى زخمى و بى اسب از سواره نظام را رفع كرد. بعضى از اسب

 رساندند و به ها مى ى اسب بعد از يك روز سرگردانى خودشان را به بقيه

 كردند. معموالً اين هايشان طلب كمك مى رسيد كه از دوست نظر مى

 روزى يك اسب زيبا و از نژادكشتند تا از درد خالص شوند.  ها را مى اسب

 هاى داخل كيفش اصيل در مركز يك گردان فرانسوى پيدا شد. از نامه

 متوجه شدند كه صاحب آن شاهزاده آيزنبرگ بوده و بالفاصله

 وجو براى يافتن صاحبش آغاز شد. او را زخمى در ميان اجساد پيدا جست

 وش شده بود.كردند، در حالى كه به خاطر از دست دادن خون زياد بيه

 يك جراح فرانسوى او را فورا تحت معالجه قرارداد و بعد از مدتى او را به

 اش با اين تصور كه او مرده است خانه فرستادند، حال آن كه خانواده

 مشغول عزادارى بودند.
 هاى آرامى هايى كه فورا كشته شدند، چهره بعضى از مرده ها، آن

 دست و پنجه نرم كرده بودند،داشتند، ولى بعضى ديگر كه با مرگ 

 هايشان مثل چوب شده بود. بر روى پوست هايى كريه داشتند و بدن چهره

 شد. نگاهى خيره داشتند و هاى وحشتناكى ديده مى ها لكه آن

 هايشان زمين را چنگ زده بود. دست
 ها را دفن كردند، ولى خيلى از سه روز و سه شب طول كشيد تا مرده

 اى يا داخل چاهى يلى مخفى ماندند، چه پشت بوتهاجساد كه به هر دل

 هاى مرده بوى تعفن ها و اسب افتاده بودند، بعدا پيدا شدند. اين بدن

 شديدى به راه انداخته بودند.
 در ارتش فرانسه كار تعدادى از سربازان شناسايى و دفن مردگان بود و

 ككرد و با كم معموالً هر واحدى كشته شدگان خودش را جمع مى

 ها را روستاييان المباردى مردگان را در قبرهايى دفن و اشياء شخصى آن

 اى كه داشتند و به خاطر كردند. متأسفانه با عجله جمع آورى مى

 توجهى از طرف روستاييان، بر اين باورم كه حداقل يك مردِ زنده هم بى

 مردههاى افسران  ها و نامه ها، پول، ساعت ها دفن شد. نشان در ميان مرده
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 شد، ولى اين كار به خـاطر تعـداد زيـاد    ها فرستاده مى هاى آن براى خانواده

 تلفات براى همه ممكن نبود.
 پرستيدند، بزرگ شده و پرورش يافته پسرى كه پدر و مادرش او را مى

 لرزيد. ترين آسيب به پسرش، بر خود مى به همت مادرى كه از فكر كم

 اى كه در را دوست داشتند، با زن و بچه اى كه او يك افسر عالى با خانواده

 اى را پشت سر خانه منتظرش بودند. سرباز جوانى كه مادر يا معشوقه

 ى اين مردان در خون خود غرق گذاشته بود تا به جنگ برود؛ حال همه

 بودند. شمشير يا تير كار خود را كرده و آن جوان خوش اندام و خوش

 كشد و كرده بود. مرد زخمى رنج مىسيما را كامالً غير قابل شناسايى 

 ميرد. بدن عزيزش كه حاال سياه و كبود شده در يك قبر نيمه سپس مى

 شود. شود؛ و تنها چند بيل خاك به رويش ريخته مى كنده پرتاپ مى

 ها و پاهايى كه از زير خاك در خواهند آمد، هاى شكارى به دست پرنده

 گردد و شايد تنها چند بيلهيچ رحمى نخواهند كرد. شايد بعدا كسى بر

 ى چوبى را بر سر قبرش خاك ديگر را بر روى او بريزد و يك صليب ساده

 نصب كند، همين!
 ها، ها همه جا پراكنده بود، بر فراز تپه هزاران جسد از اتريشى

 ها و ها و يا بر دشت ها و جنگل ها افتاده در بيشه خاكريزهاى دفاعى، پشته

 هاى ها و پرندگان شكارى بر باالى كت گسچمن زارهاى مدوال.حال م

 هايى كه زمانى سفيد پاره پاره، پالتوهاى بزرگ خاكسترى رنگ و يا پيراهن

 بودند و حاال باخون، قرمز رنگ شده بود، به اميد ضيافتى رنگين، پرواز

 كردند. اين اجساد را به صورت چند صدتايى در گورهاى دسته جمعى مى

 ريختند. مى
 هاى مجارستانى،رومانيايى و بوهمى )چكسلواكى قدر جوان چه

سابق( تنها پس از چند هفته بعد از اسم نويسى در ارتش، به محض اين كه
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 ها خارج شدند، خودشان را از خستگى و گرسنگى به از تيررَس گلوله

 هاشان جراحت بسيار كوچكى زمين انداختند و ديگر بلند نشدند. بعضى

 زى بسيار ضعيف شده بودند و در فالكت وداشتند، اما به علت خونري

 بدبختى از خستگى و گرسنگى مردند.
 ها، مخصوصا از بعضى از اسيرهاى اتريشى به شدت از فرانسوى

 ها ناميدند. بعضى از آن ها را شياطين بيرحم مى ترسيدند و آن زوآوها مى

 جدى كه پياده به برسيا رفتند، زمانى كه درختان دور شهر را ديدند، كامالً

 ها وقتى پرسيدند كه آيا از همان درختان، دار زده خواهند شد؟ بعضى مى

 ها ديدند در كمال تعجب جواب خوبى هاى آن ها خوبى مى كه از فرانسوى

 دادند. را مى
 يك روز شنبه تفنگدارى فرانسوى با ديدن يك اتريشى كه بر روى

 را به طرفشزمين دراز كشيده بود، دلش به رحم آمد و يك قمقمه آب 

 توانست باور كند كه او قصد خوبى دارد و به خاطر برد. مرد اتريشى نمى

 همين با تمام قدرتش با قنداق تفنگش به پاى مرد خيرخواه كوبيد و او را

 زخمى كرد. يك نارنجك انداز به سوى يك مجروح اتريشى دويد تا او را

 اشت و مستقيمانجات دهد، اما آن اتريشى تفنگى كه در كنارش بود برد

 از»نارنجك انداز را هدف قرار داد. يك بار يك افسر اتريشى به من گفت: 

 ترين ها وحشى خشونت و تندى برخى سربازان ما تعجب نكن، آن

 البته«. ايم جا آورده هايى هستند كه از دورترين نقا  امپراتورى به اين آدم

 ها اشتباه گرفته و از بعضى از سربازان فرانسوى برخى اسيرها را با كروآت

 ،«كشند ها زخمى را مى اين»گفتند:  گرفتند و با عصبانيت مى ها انتقام مى آن

 ها هم ظالم ى كروآت اما اين اسيرها در اصل مجارستانى بودند و به اندازه

 هـاى  نبودند. من اين موضوع را بـه سـربازان فرانسـوى گفـتم و مجارسـتانى     

 دم، با وجود اين به جز چند موردها نجات دا بيچاره را از دست آن

 استثنايى، بيشتر فرانسويان نسبت به اسرايشان خوش رفتار و خيرخواه

 بودند. بنابراين بعضى افسران اتريشى اجازه يافتند شمشيرها و
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 ها همان دارند. به آن خنجرهايشان را به لطف فرماندهان ارتش فرانسه نگه

 شان را فرانسه مجروحين شد و پزشكان ارتش غذاى افسران داده مى

 ها اجازه دادند كه برود و لوازمش را كردند، حتى به يكى از آن درمان مى

 ى غذايى خود را با بياورد. بسيارى از سربازان فرانسوى برادرانه جيره

 اى ديگر كردند. عده اسرايى كه از گرسنگى در حال مرگ بودند تقسيم مى

 هاى صحرايى د به بيمارستانافراد مجروح ارتش دشمن را بر پشت خو

 دادند كردند و با فداكارى و دلسوزى عميقى كه از خود نشان مى حمل مى

 كردند. افسران فرانسوى خودشان به پرستارى از ها كامالً مراقبت مى از آن

 ها با دستمال خودش سر يك پرداختند. يكى از آن سربازان اتريشى مى

 ى دچيزى جز يك تكّه پارچهمجروح تيرولين را بست، چرا كه آن فر

 خونين براى پوشاندن زخمش نداشت.
 توانم از تك تك اعمال و وقايعى كه شخصيت واالى ارتش من مى

 رساند ياد كنم، فرانسه و شجاعت افسران و سربازان آن را به اثبات مى

 پيرايه از خود ولى در اين ميان نبايد انسانيتى را كه سربازان ساده و بى

 شان باكى ى شجاعت و بى ها به همان اندازه ناديده گرفت. آن نشان دادند

 در ميدان نبرد، نسبت به دشمنان شكست خورده و اسير شده مهربانى و

 راستى سربازان كردند. بر همگان واضح و مبرهن بود كه به دلسوزى مى

 ى ديگر بزرگ منش و هاى برجسته ى انسان طراز اول هم به اندازه

 امتند. افسران فرانسوى معموالً خوش برخورد، جوانمردفرهيخته و با كر

 ها به راستى اليـق تحسـين ژنـرال وان سـال هسـتند كـه در       اند. آن و بخشنده

 ها در آمد و با كرامت تمام از سوى جنگ نرويند به اسارت فرانسوى

 شما عجب»مارشال دِلوگزمبرگ با او رفتار شد. او به شواليه دِ روزل گفت: 

 جنگيد و وقتى دشمنانتان را شكست داديد با ! مثل شير مىملتى هستيد

 «!كنيد ها مثل بهترين دوستانتان رفتار مى آن
 ى تداركات ارتش به جمع آورى مجروحين ادامه داد و همه را اداره

 هايى را كه مورد مداوا هايشان بسته شده بود و چه آن هايى كه زخم چه آن
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 هاى بسته شده به زين قاطرها به يا صندلىقرار نگرفته بودند، با برانكار و 

 ترين ها را به نزديك جا آن كردند و از آن هاى صحرايى منتقل مى بيمارستان

 فرستادند. هر كليسا، شهر يا مركز به محل مجروح يا پيدا شدنشان مى

 ها صومعه، خانه، ميدان عمومى، دادگاه، خيابان و جاده در اين دهكده

 ى زيادى از مصدومين به ن موقتى شده بود. عدهتبديل به يك بيمارستا

 كارپندولو، كاسل، كوفردو، مدوال، گيديزولو، ولتا و مناطق اطراف برده

 رفتند، جايى كه كسانى كه شدند، اما تعداد بيشترى به كاستيليون مى مى

 جا برسانند. ترى داشتند و توانسته بودندخود را به آن جراحت كم
 شدند. يسارى ارتشى به رديف وارد مىهاى كم صف طوالنى گارى

 هايى كه سربازان، درجه داران و حتى افسرهاى عالى رتبه از هر گارى

 كردند؛ نفرات پياده نظام، منصب و مقامى، همه را در كنار هم حمل مى

 نفرات سواره نظام، نفرات توپخانه، همه در حال خونريزى، خسته، با

 ها قاطرها و غبار؛ به دنبال آن هاى چاك چاك و پوشيده از گرد اندام

 ها نوايى كه بر آن شد مجروحين بى آمدند كه باعث مى كنان مى يورتمه

 سوار بودند بارها و بارها از درد فرياد بكشند. مردى استخوان رانش

 رسيد پايش تقريبا از بدنش جدا شده است و هر شكسته بود و به نظر مى

ــج آورمــى    كــرد. ديگــرى دســت  تكــان كوچــك گــارى جــراحتش را رن

 كرد. يك اش را با دست سالمش نگه داشته و از آن محافظت مى شكسته

 ى چوبى يك موشك، سوراخ شده بود. او سرجوخه بازويش با ميله

 خودش ميله را بيرون آورده بود و براى راه رفتن از آن استفاده كرده و تا

 اجسادشان كنارها در راه مرده بودند و  كاستيليون پياده آمده بود. بعضى

 جاده رها شده بود تا بعدا دفن شوند.
 هاى برسيا، كرمونا، بايست از كاستيليون به بيمارستان مجروحين مى

 هاى معمول قرار بگيرند و در برگاما و ميالن بروند تا تحت مراقبت

 ها تمام هايشان را تحمل كنند. اما اتريشى صورت نياز درد قطع شدن اندام

 در منطقه را مصادره و جمع آورى كرده بودند و ازهاى موجود  گارى
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 جايى كه وسايل حمل و نقل ارتش فرانسه براى اين تعداد مجروح آن

 هاى بسيار ناكافى بود، مجروحين مجبور بودند دو يا سه روز در بيمارستان

 صحرايى منتظر بمانند تا امكان انتقالشان به كاستيليون فراهم شود.

 تيليون به حد بااليى رسيد. كل شهر تبديل بهازدحام جمعيت در كاس

 ها شده بود. ها و اتريشى بيمارستانى براى فرانسوى
 جا بر پا كرده و بار ى مركزى، بيمارستان را در آن روز جمعه، اداره

 هاى حاوى باند، تجهيزات و دارو را خالى كردند. مردم شهر هم، پتو، واگن

 ا كردند. بيمارستان كاستيليون،ى خود را اهد هاى اضافه مالفه و تشك

ــربازخانه  ــومعه و سـ ــا، صـ ــوژى كليسـ ــن لـ ــاپوچين1ى سـ ــاى كـ ، 2، كليسـ

، مملـو از  5، و سانتا روزالـى 4، سن گيزه3ىپليس، كليساهاى سن ماژور اداره

هـا،   افرادمجروحى بود كـه جـز كـاه، زيـر انـدازى نداشـتند. سـطح خيابـان        

را كه بيشتر از همه دچـار كمبـود هسـتند     من در صدد بودم به نحو احسن مراكزى ها و صحن

 ترين يكى از كليساهاى كاستيليون را كه بر روى مرتفع»و سامان دهم، مخصوصا:  سر
 كنم قسمت برسيا و در قسمت چپ ورودى آن قرار داشت انتخاب كردم و فكر مى

 جا گرد آمده بودند. بيشتر از شد. حدود پانصد سرباز در آن شيزامگيور ناميده مى
 «.دتاى ديگر هم در مقابل كليسا، بر روى كاه و پوشال گذاشته شده بودند...ص
 

 

                                                           
1

     1- San luigi. 

 
2

     8- ac eaedn aeebae. 

 
3

     3- San Maggiore. 

 
4

     3- ecn oedgi  i. 

 
5

     8- ecnKc kIgcgdc. 
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 هايى از بان ها پر از كاه و پوشال شده بود و در گوشه و كنار، سايه ميدان

 چوب و پارچه به منظور حفاظت در مقابل نور خورشيد براى مجروحينى

 خيلى زود اشغالشدند، ساخته شده بود. منازل  كه دايما به شهر آورده مى

 شدند؛ افراد مرفه تر پذيراى افسران و سربازان شدند و حداكثر سعى

 اى به ها انجام دهند. عده خود را كردند تا كارى براى تسكين درد آن

 دويدند تا پزشكى را براى طرف مى ها به اين طرف و آن سرعت در خيابان

 ان به دنبال كسىاى ديگر پريشان و التماس كن مهمانان خود بيابند. عده

دانستند  نمى ها خارج كند، چرا كه واقعا ى آن ها را از خانه گشتند تا مرده مى

 ها چه كنند. دكتر برترند كه از جمعه صبح در كاستيليون با آن

 داد، خدمات تخصصى خويش را در اختيار عمل قطع اعضاء انجام مى

 داد. ودند قرار مىجا آورده شده ب رتبه كه به آن بسيارى از افسران عالى

ــرو ــرال دِالميــ ــرال دو1ژنــ ــرال آژر 2، ژنــ ــا 3و ژنــ ــرهنگ بروتــ و  4و ســ

جزو اين دسته از افراد بودند. دو جراح ديگر، دكتر لوره  5سرهنگبرينكورت

 ودكتر هزل، دو پزشك ايتاليايى و دستياران جراح ليوراچى و البستين به

 ها حتى ند. آنها مشغول بود ها و شكستگى مدت دو روز به بستن زخم

 كردند. ژنرال آژر از واحد ها هم كار پر زحمت خود را متوقف نمى شب

 توپخانه را ابتدا به كازا مورينو كه مقرّ بيمارستان متعلق به افراد مارشال

 ى چپ مك مائون بود، بردند، ولى بعدا او را به كاستيليون آوردند. شانه

 ار شكستگى شده بود و ايناين افسر عالى رتبه بر اثر اصابت گلوله دچ

 روز پس از 81اش ماند. او  ساعت در عمق عضالت زير شانه 83گلوله تا 

                                                           
1

     1- de ladmirault. 

 
2

     8- adie. 

 
3

     4- reiib. 

 
4

     3- sbIeKKc. 

 
5

     5- Brincourr. 
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 عمل قطع دستش كه بر اثر اين گلوله دچار قانقاريا شده بود، جان سپرد.
 شنبه، تعداد مجروحين چنان زياد شده بود كه مسؤولين محلى،

 ها ى آن سيدگى به همهشهروندان و سربازان باقيمانده در كاستيليون، از ر

 هايى به غم انگيزى روز قبل ولى از نوع ديگر ديده عاجز بودند. صحنه

 ى كافى بود، ولى افراد از گرسنگى و شد. با اين كه آب و غذا به اندازه مى

 بندى به مقدار كافى وجود داشت، ولى مردند. باند زخم تشنگى مى

 ارتش بايد به كاوريانا كهنفرات كافى براى اين كار نبود. اكثر پزشكان 

 رفتند و در چنين زمان بحرانى، هـيچ كمكـى هـم در    كمبود بهيار داشت مى

 شد؛ ولى هاى داوطلبانه بايد سازماندهى مى راه نبود. هر طور شده كمك

 انجام چنين كارى در هرج و مرج موجود بسيار مشكل بود؛ بدتر از آن

 ده بودند و بر سردرگمىوحشتى بود كه مردم كاستيليون به آن دچار ش

 افزود. اوضاع وخيم مجروحين به خاطر هيجان ناشى از اين ها مى آن

 اى بسيار عادى و شد، دليل ايجاد اين وحشت حادثه تر مى وحشت وخيم

 هاى ارتش فرانسه در روز پس از معمولى بود. در همان حالى كه يگان

 ى اسرا نيزها شدند، دسته گرفتند و تجديد سازمان مى جنگ شكل مى

 تشكيل شده و از طريق كاستيليون و مو نته چيارو به برسيا فرستاده

 شد، ى هوسارها اسكورت مى ها كه به وسيله شدند. يكى از اين دسته مى

 بعد از ظهر از كاوريانا به سمت كاستيليون در حركت بود. ساكنين شهر با

 حركت ى اسراى اتريشى كه از دور دست به سمت شهر در ديدن دسته

 اى گمان كردند اين ارتش اتريش است كه به قصد بودند به طرز احمقانه

 هاى ذخيره كه در حمله بازگشته است. اين خبر توسط روستايى ها، راننده

 آمدند و دست فروشانى كه معموالً در عمليات قطارهاى باربرى ارتش مى

 ل وافتند منتشر شد. على رغم محا جنگى به دنبال سربازان راه مى

 غيرممكن بودن اين خبر، اهالى شهر وقتى اين افراد را ديدند كه در خود

 زنند، آن را باور كردند. اند و از شدت وحشت نفس نفس مى فرو رفته

 ها به طور موقت سنگر ها بسته شد. ساكنان آن درنگ درهاى خانه بى
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 دههايشان را تزيين كر هاى سه رنگى را كه با آن، پنجره گرفتند و پرچم

 ها پنهان كردند. ها و زير شيروانى بودند سوزاندند و يا در زير زمين

 شان ها به همراه زن و فرزندانشان به مزارع گريختند و اشياء قيمتى بعضى

 هايشان ماندند، اما با عجله تر بودند در خانه را با خود بردند. بقيه كه آرام

بردنـد   هايشان داخل خانه اولين اتريشى زخمى را كه در خيابان مانده بود به

 ها دريغ شروع به پرستارى و بذل توجه به آن طور ناگهانى و بى و به

 هايى ها كه حاصل وجود آمبوالنس ها و جاده نمودند. در شلوغى خيابان

 كه به قصد برسيا در حركت بودند و ذخاير غذايى از برسيا براى ارتش

 رفتند. تر به يغما مى هاى بار با سرعت هر چه تمام آوردند، واگن مى

 هاى خشم آلود به هر طرفى ها در ميان فريادهاى ترس و نعره اسب

 هاى رميدند. پيش قطارهاى حامل بار واژگون شدند و محموله مى

 ى كنار جاده فرو ريختند. بيسكويت به داخل شكاف نهرهاى خشك شده

 ها سبهاى ذخيره كه به شدت وحشت كرده بودند، يراق ا سرانجام راننده

 ى منتهى به مونته چيارو و برسيا تاختند و را باز نموده، چهار نعل به جاده

 هاى مملو در راه ترس و وحشت را در همه جا پراكندند. با برخورد با گارى

 هاى هاى غير نظامى برسيا به كمپ از غذا و نان كه مرتبا توسط دستگاه

 ه وجود آوردند وشد، اضطراب وصف ناشدنى را ب ارتش متفقين فرستاده

 هايى را ترساندند و زخمى ديدند با اعالم اين خبر مى هر كه را در راه مى

 كردند. خواستند سوارشان كنند، زير پا له مى ها مى كه با فرياد از آن

 هاى ها، باندپيچى بسيارى از مجروحين، بدون هيچ توجهى به اعتراض

 ج شدند و بدون هيچخود را پاره كرده، گيج و مبهوت از كليساها خار

 ها ريختند. توانند بروند، به خيابان تصور روشنى از اين كه به كجا مى
 ها به علت ژوئن. زخم 87و  86و  88آه! از رنج و عذاب آن روزها، 

ــونى و      ــب ، عف ــت مناس ــدم مراقب ــود آب و ع ــار، كمب ــرد و غب ــا و گ گرم

ين بـراى  هـاى قابـل تقـدير مسـؤول     شده بودند. با وجود كوشـش  تر دردناك

بهداشت محيط بيمارستان ها، بازدم بيماران هوا را آلوده كرده  حفظ شرايط
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 بود.

 هاى جديدى از سربازان مجروح محافظين هر پانزده دقيقه يك بار، گروه

 آوردند و كمبـود دسـتيار و بهيـار و امـدادگر بـه شـدت       را به كاستيليون مى

 و يا سه نفر ديگر شد. با وجود فعاليت زياد يك پزشك ارتش احساس مى

 در سازماندهى امور انتقال مجروحين با گارى و درشكه به برسيا و نيز

 ها، نه تنها سرعت خارج كردن ى صاحبان درشكه كمك داوطلبانه

 مجروحين هرگز به سرعت ورود مجروحين جديد كه ازدحام و احتقان هم

 به پهلو هاى مختلف پهلو شد. مردانى از مليت هر روز بيشتر و بيشتر مى

 هاى كف كليساهاى كاستيليون دراز كشيده بودند. روى سنگفرش

 فرانسوى و عرب، آلمانى و اسالو، همه نزديك يكديگر به رديف در

 كليساهاى كوچكى جاى گرفته، ديگر توان حركت نداشتند، هر چند اگر

 هم توانى باقى مانده بود، جايى براى حركت وجود نداشت. طنين كفر و

 رياد به طرز غير قابل توصيفى در ميان گنبدهاى بناهاى مقدسنفرين و ف

 پيچيده بود.
مجروحين به  اين چيزى بود كه چندين نفر از« آه، آقا! من خيلى درد دارم!»

بـدبختى   كننـد تـا بـا    كننـد، مـا را رهـا مـى     ها ما را ترك مـى  آن»من گفتند. 

خسـته   سـيار بـا وجـود ايـن كـه ب    « بميريم، در حالى كه ما سخت جنگيـديم! 

 توانستند استراحت كنند. بودند و چندين شب نخوابيده بودند، نمى

 زدند. در تشنج شديد كه به در اوج درد و عذاب با فرياد پزشك را صدا مى

 پيچيدند.بعضى از سربازان به اين شد، به خود مى كزاز و مرگ منتهى مى

 عفونىهاى از پيش  نتيجه رسيده بودند كه آب سردى كه بر روى زخم

 شود و به اين دليل باطل و ها مى شد، باعث كرم زدن زخم شده ريخته مى

 ى كسانى هايشان را مرطوب كنند. بقيه دادند پانسمان معنى، اجازه نمى بى

 هايشان را بالفاصله در ميدان جنگ قدر خوش اقبال بودند كه زخم كه آن

پانسمانشـان   يونشان در اسـتيل  باند پيچى كرده بودند،درمدت اقامت اجبارى

هاى راه،  تكان ها كه براى مقاومت در مقابل هاى آن تعويض نشد. باندپيچى
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بـود. بـه همـين     محكم بسته شده بودند، نه تعويض شد و نـه آزادبسـته شـده   

 ى شديدى قرار گرفته بودند. دليل اين افراد تحت شكنجه
 عهايشان جم ها كه دور زخم هايى سياه ازتجمع مگس ها با صورت آن

 كردند. شده بودند، به اطراف خود با چشمانى خيره و درمانده نگاه مى

 اى كرم زده و غير قابل تفكيك از كت ى افراد هم چيزى جز مجموعه بقيه

 اى با تصور خورده شدن توسط و پيراهن و گوشت و خون نبودند. عده

 رشوند، بر خودلرزيدند )د كردند از بدنشان خارج مى هايى كه فكر مى كرم

 ها در حقيقت محصول هزاران هزار مگسى بود كه هوا را پر حالى كه كرم

 كرده بودند(.
 اى به خاطر فك شكسته و زبانى متورم كه از طرف، مرد بيچاره در آن

 پيچيد و غلت دهانش آويزان بود، كامالً از ريخت افتاده بود. او به خود مى

 خشك و زبان سختهاى  كرد از جايش برخيزد. من لب زد و سعى مى مى

 اش را تر كردم. مقدارى باند برداشتم و داخل سطلى كه پشت سرم شده

 شد فرو بردم و با اسفنجى كه سر هم كرده بودم، آب را در حمل مى

 هايى از اى تغيير شكل يافته كه زمانى دهانش بود ريختم. قسمت حفره

 يك ى وسيله ى ديگرى به ى مرد بيچاره ها و چانه صورت، بينى، لب

 شوشكه بريده و جدا شده بود. وى قادر به صحبت كردن نبود و نيمه كور

 كرد با دستانش و با بر زمين افتاده بود و به طور دلخراشى سعى مى

 درآوردن صدايى نامفهوم توجه ديگران را جلب كند. به او چيزى براى

 نوشيدن دادم و كمى آب تازه بر روى صورت خون آلودش ريختم. سومى

 مرد، در حالى اش شكاف بزرگى ايجاد شده بود و داشت مى مجمهدر ج

 پاشيد. او راه را مسدود كرده بود و كه مغزش بر روى زمين سنگى مى

 همراهانش كه از اين مسـأله در رنـج بودنـد، وى را بـا لگـد از سـر راه دور      

 اش، من توانستم او را در پناه خود قرار كردند. در آخرين دقايق زندگى مى

 اش كه حاال فقط كمى تكان و دستمالى را بر روى سر شكافته دهم

 خورد قرار دهم. مى
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 اى اى به يك بهدارى تبديل شده بود و هر خانواده اگر چه هر خانه

 براى مراقبت از افسرانى كه درون خانه بودند كارهاى زيادى بر عهده

 ىهاي شنبه موفق به گردآورى معدودى از خانم داشت، من صبح روز يك

 كردند. در شدم كه در حد توان و با زحمت زياد، به مجروحين كمك مى

 اين شرايط قطع عضو و عمل جراحى در اولويت قرار نداشتند، بلكه غذا

 تر از همه آب و نوشيدنى بايد در بين افرادى كه از گرسنگى و و مهم

 هايشان شد زخم شد، بعد از آن مى تشنگى در حال مرگ بودند توزيع مى

 ها را كه پوشيده از حشرات بود، بست وبدن پر از خون وگل آنرا 

 وشو داد؛ و تمام اين كارها در محيطى كثيف، گرم و سوزان در ميان شست

 ها و فريادهايى از درد و رنج بوهايى زننده و تهوع آور همراه با سوگوارى

 شد. انجام مى
 نچيزى نگذشت كه گروهى از امدادگران داوطلب تشكيل شد. زنا

 كردند كه بلندتر از همه هايى كمك و رسيدگى مى لمباردى ابتدا به آن

 كشيدند، كه البته در بعضى موارد نسبت به ديگران اوضاع فرياد مى

 توانستم ترى نداشتند. من در صدد بودم به بهترين نحوى كه مى وخيم

 مراكزى را كه بيشتر از همه دچار كمبود هستند سر و سامان دهم،

 ترين قسمت كى از كليساهاى كاستيليون را كه بر روى مرتفعمخصوصا ي

 برســيا و در قســمت چــپ ورودى آن قرارداشــت، انتخــاب كــردم و فكــر  

جا جمع شدهو  سرباز در آن 811شد. حدود  ناميده مى 1كنم شيزا مگيور مى

 تاى ديگر در مقابل كليسا، بر روى كاه و پوشال گذاشته 911بيشتر از 

 هايى از كرباس براى حفاظت در مقابل نور خورشيدشده بودند و نوار

 هاى پر از آب از ها و قمقمه داشتند. زنان وارد كليسا شدند و با شيشه

 ها را فرو نشانند و جراحت و شتافتند تا عطش آن فردى به فرد ديگر مى

 هايشان را مرطوب كنند. بعضى از اين دخترانى كه به اقتضاى شرايط زخم

                                                           
1

     1- Chiesa Maggiore. 
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 هاى يار زيبا و جذاب بودند. مهربانى و ماليمت، نگاهپرستار بودند بس

 شد كه ها باعث مى دريغ آن هاى بى آلود و دلسوزانه و مراقبت اشك

 هاى بعضى از بيماران زنده شجاعت و شهامت بار ديگر در دل

 هاى آب،بين كليساها ها و شيشه ها، قمقمه شود.كودكان آن طرف با سطل

 ت در رفت و آمد بودند.هاى آب نزديك، با سرع و چشمه
 شد كه ى سوپ و گوشت آب پز توزيع مى بعد از توزيع آب، جيره

 ها را به مقادير زيادى آماده متصديان بخش تداركات دستور داشتند آن

 هاى زخم بندى و پانسمان در جاهاى مختلف هاى بزرگ پارچه كنند. بسته

 ستفاده كنند. اما باند،ها ا گذاشته شده بودند تا همه بتوانند آزادانه از آن

 لباس زير و پيراهن در دسترس نبود. ذخاير غذايى در اين شهر كوچك كه

 شد اشياء ارتش اتريش از آن عبور كرده بود، بسيار محدود بود و حتى نمى

 ضرورى را فراهم كرد. با وجود اين من توانستم از چند تن از زنان

 را براى كمك آوردههاى قديمى نخى خود  نيكوكارى كه تمام پارچه

 بودند، چند عدد پيراهن نو بخرم؛ و در روز دوشـنبه كالسـكه رانـم را بـراى    

 ى آذوقه به برسيا فرستادم.او چند ساعت بعد بازگشت، در حالى كه تهيه

 كالسكه را با انواع داروهاى گياهى و جوشانده ها، پرتقال، ليمو، شكر،

 و سوزن، سيگار و تنباكو پيراهن، ابر و اسفنج، باندهاى نخى و سنجاق

 بار  زده بود. بنابراين توانستيم نوشيدنى خنك بين سربازانى كه در آرزو و

 چه توانستند به آن اشتياق آن بودند توزيع كنيم. سربازانى كه حاال مى

 هايشان را با داروهاى گياهى آرزويش را داشتند برسند، يعنى زخم

 هايشان را تعويض كنند. لباس وشو دهند، از كمپرس گرم استفاده و شست

 دست آوريم. اول يك در اين بين ما توانستيم چند نفر نيروى كمكى به

 افسر سابق نيروى دريايى و بعد از او دو توريست انگليسى كه از روى

 ها را عمالً با زور نگه داشتيم. كنجكاوى به داخل كليسا آمده بودند و ما آن

 كه از ابتدا بسيار به ما كمك كردند و از طرفى، دو انگليسى ديگر بودند

 ها توزيع نمودند. ما از افراد ديگرى نيز كمك سيگارها را بين اتريشى
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 گرفتيم، يك كشيش ايتاليايى، دو يا سه مسافر معمولى، يك روزنامه نگار

 پاريسى كه بعدا مسؤوليت كار امداد را در يك كليساى نزديك ما به عهده

 يگانشان دستور داشتند كه در كاستيليون بمانند.گرفت و چند افسر كه با 
 جا طولى نكشيد كه يكى از اين افسران متوجه شد، بودن در اين

 ى امدادگران داوطلب ما يكى پس از ديگرى از بيمارش كرده است و بقيه

 كمك دست كشيدند و رفتند، چون ديگر تاب درد و رنج كشيدن

 توانند كمك زيادى براى التيام ديدند كه نمى مجروحين را نداشتند و مى

 ها انجام دهند. كشيش هم به دنبال بقيه رفت، اما دوباره باز دردهاى آن

 هاى نمك گشت و بسيار خوش فكرانه با خود گياهان خوشبو و فالسك

 هايمان بگيريم. آورد تا زير بينى
 هاى تباه شده و ى انسان يك توريست جوان فرانسوى كه از مشاهده

 دو روز« نوشـاتل »ستوه آمده بود، ناگهان گريه سـر داد. بازرگـان   ناتوان به 

 ها و نوشتن اش را به لباس پوشاندن بر تن زخمى كامل وقت و انرژى

 هاى مجروحين در حال مرگ هاى خداحافظى براى خانواده نامه

 اختصاص داد، تا حدى كه الزم شد براى حفظ سالمت خودش هم كه

 اتش غلبه كند. ما سعى كرديم تا هيجاناتشده كمى بر احساسات و هيجان

 ى يك بلژيكى را نيز فرو بنشانيم، چون تا حدى پيش رفته بود كه دلسوزانه

 رفت دچار تب شديدى بشود، چرا اين اتفاق براى يك ستوان بيم آن مى

 دوم هم پيش آمد. او در راهش از ميالن براى ملحق شدن به واحدش به ما

 پيوسته بود.
 ازان جمعى يگانى كه براى حفاظت از شهر آمده بود،بعضى از سرب

 ها هم نتوانستند اين سعى كردند به هم قطارهايشان كمك كنند، اما آن

ها را تحـت تـاثير قـرار داد و     ى آن مناظر را تحمل كنند. مناظرى كه روحيه

 ذهن و روحشان اثر عميقى گذاشت. بر
 ى دو بار با فاصله ى مهندس با ما آمد و با وجود اين كه يك سرجوخه

 بسيار كم از هوش رفته بود، دالورانه كمكمان كرد. او در مگنتا مجروح
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 هايش تقريبا بهبود يافته بودند. او بايد به ميدان جنگ باز شده بود و زخم

 گشت، ولى چند روزى تا زمان اعزامش به جبهه فرصت داشت. مى
 ارت خودافسر تداركات فرانسه كه به تازگى به مناطق تحت نظ

 كاستيليون آمده بود، سرانجام دستور استفاده از اسيران غير مجروح براى

ها را صادر كرد و سه دكتـر اتريشـى بـراى كمـك بـه       كمك در بيمارستان

جـراح كورسـيكن جـوان ارتـش، كـه فعاالنـه و بـا شـور فـراوان كـار            يك

 هاى شتافتند. يك جراح آلمانى كه داوطلبانه براى پانسمان زخم كرد، مى

 هموطنانش در ميدان جنگ مانده بود، خودش را وقف خدمت و

 رسانى به مجروحين هر دو ارتش كـرده بـود. وقتـى افسـر تـداركات      كمك

 ارتش از اين مطلب آگاهى يافت، به او ابالغ كرد كه سه روز ديگر براى

 ها به مانتوا بازگردد. پيوستن مجدد به اتريشى
 اين چيزى بود كه بعضى از مجروحان بينوا فرياد« نگذاريد من بميرم!»

 زدند و درست در همان لحظه، ناگهان با قدرت غير عادى دست مرا مى

 دادند جان اى كه تمام نيروهايشان را از دست مى فشردند و در لحظه مى

 كه« كالديوس مازويت»ساله به نام  81اى حدودا  سپردند. سر جوخه مى

 اى به سمت چپ بدنش اصابت ايى نجيب و پر شور داشت، گلولهسيم

 كرده بود.هيچ اميدى به زنده بودنش نبود وخودش هم به خوبى اين را

دانست. وقتى در آب خوردن كمكـش كـردم، از مـن تشـكر كـرد و بـا        مى

توانستيد به پـدرم بنويسـيد تـا     آه، آقا، كاش مى»در چشمانش گفت:  اشك

اى بعد او از دنيـا   آدرس والدينش را نوشتم و لحظه« د!دلدارى ده مادرم را

بود. ناگهان گروهبانى كه چندين يراق خدمت بر روى آستينش داشت  رفته

اگر زودتر بـه مـن رسـيده بودنـد، امكـان      »لحنى سرد و تلخ به من گفت:  با

 و عصر او مرده« ماندنم بود، ولى حاال تا عصر بيشتر زنده نخواهم ماند! زنده

 بود.
 خواهم بميرم، من من نمى»انداز گارد با شدت فرياد زد:  نارنجك

ى كامـل يـك    اين مـرد كـه سـه روز پـيش از آن نمونـه     « خواهم بميرم! نمى



 63 

 انسان

 هايش به حال مرگ افتاده بود. تندرست و نيرومند بود حاال به خاطر زخم

 اين او به خوبى فهميده بود كه زمان مرگش نزديك است و با تمام نيرو با

 هاى من گوش داد و به ما اجازه داد تا جنگيد. او به حرف حقيقت شوم مى

 او را تسكين، دلدارى و تسلى دهيم و در پايان به سادگى و صداقت يك

 كودك جان سپرد.
نظـام   در انتهاى كليسا در تو رفتگى محراب، سمت چپ، سـربازى از پيـاده  

 كرد و تقريبا بى حركت آفريقايى روى كاه خوابيده بود، ديگر ناله نمى

 بود. سه گلوله به او اصابت كرده بود، يكى به سمت راست، يكى به

 ى چپ و سومى به پاى چپش خورده و از آن خارج نشده بود. شانه

 شنبه شب بود و او گفت كه از جمعه صبح چيزى نخورده است. وى يك

 وضعيتى مشمئز كننده داشت، پوشيده از گل خشك شده و خون لخته

 هايش را شستيم و هايش ژنده و پيراهنش تكّه پاره بود. ما زخم ده، لباسش

 مقدارى سوپ به او داديم و من او را با پتويى پوشاندم. او دستم را با

 هايش برد. گنجد، به سمت لب حالتى سپاسگزارانه كه در وصف نمى
 وقفه و با حالتى در قسمت ورودى كليسا يك مجارستانى بود كه بى

 زد. پشتش به خاطر انفجار ر به زبان ايتاليايى پزشك را صدا مىرقت با

 هايى آهنين، دريده شده اى مانند شيارهاى حاصل از پنجه بمب خوشه

 ى بدن شد. بقيه ها ديده مى بود و گوشتى لرزان و قرمز در محل اين شكاف

 توانست هيچ حالت اش تماما سياه و كبود شده بود و نمى متورم شده

 هاى بزرگى از راحتى براى نشستن يا خوابيدن بيابد. من تودهمناسب و 

 ى زخم بندى را در آب سرد خيس كرده، سعى نمودم در زير او قرار پارچه

 دهم، ولى طولى نكشيد كه قانقاريا جانش را گرفت.
 در همان نزديكى يك سرباز پياده نظام الجزايرى بود كه مدام گريه

 كردند. خستگى ناشى از تالش ها آرام مى هكرد و بايد او را مانند بچ مى

 زياد و كمبود غذا و استراحت، به عالوه شوك بيمارى و ترس از مردن
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 بدون كمك، در اين موقعيت حتى در بين سربازانى كه با ترس نا آشنا

 ها را چنان يافت. اين وضعيت و اين فشارها آن بودند نيز گسترش مى

 ها ناله كردن و هق هق گريستن آن عصبى و حساس كرده بود كه منجر به

 يافت، يكى از چيزهايى كه بيشتر شد. در هنگامى كه درد اندكى كاهش مى

 كرد، يادآورى مادرانشان و ترس از غم و از همه فكرشان را مشغول مى

 ها از سرنوشتشان به آن دچار ى با خبر شدن آن اندوهى بود كه در نتيجه

 ى مينياتور پيرزنى پيدا شد كه مطمئناشدند. دور گردن جسد مرد جوان مى

 فشارد. مادرش بود و به نظر آمد كه هنوز هم آن را بر روى قلبش مى
 كمى جلوتر در كنار ديوار، حدود يكصد سرباز و درجه دار فرانسوى

 ى كم، پيچيده در پتوهايشان در دو رديف دراز كشيده بودند، با فاصله

 هاى تمام مقدار كمى جا بود. زخمطورى كه بينشان فقط براى رد شدن  به

 ها آرام و ساكت ها سوپ داده بودند. آن اين افراد را پانسمان كرده و به آن

 كرد. اگر من به سمت راست بودند، ولى چشمانشان مرا دنبال مى

 چرخيد و اگر به سمت چپ رفتم، تمام سرها به سمت راست مى مى

 آه! معلوم است كه از»ت: گف گشتند. يكى مى رفتم، به سمت چپ بر مى مى

 و سومى«. به نظر من كه از جنوب آمده»گفت:  ديگرى مى«. پاريس آمده

 كرد هر يك گمان مى« آقا شما اهل بوردو هستيد، مگر نه؟»پرسيد كه:  مى

 از ايالت يا از شهر او هستم. حالت توكل يا تسليمى كه اين سربازان عموما

 ست. هر يك از آنان در اين آشوبدادند شايان عالقه و توجه ا بروز مى

 هيچ شكايتى تحمل بزرگ چه نقشى داشتند؟ نقشى بسيار اندك، آنان بى

 دادند. كردند. در حالت تواضع و سكوت نيز جان مى رنج مى
 افتد كه زندانيان زخمى اتريشى درصدد مخالفت با به ندرت اتفاق مى

 كى را كه با سوء ظنفاتحان خود برآيند. با وجود اين، تعدادى از آنان كم

 كردند كه پذيرفتند و بانداژهاى خود را پاره مى نگريستند نمى به آن مى

 اى را كه تازه از پايش شد. يك كروات گلوله باعث خونريزى تازه مى

درآورده بودند گرفت و آن را به صورت جراح پرت كرد، ديگران عبـوس  
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 رگونـه انبسـا  خـاطر،   ها فاقـد ه  ساكت و خونسرد باقى ماندند. بيشتر آن و

 مندانه و نشا  دوستانه و پر معنى بودند كه از بشاشيّت رضايت

 ها در برابر محبت به خصوصيات نژاد التين است. با وجود اين، اكثر آن

 هاى اى در چهره شناسى خالصانه وجه ناسپاس يا مقاوم نبودند و حق هيچ

 كه به همراه چهلى نوزده ساله  شد. يك پسر بچه شان ديده مى زده تعصب

 ى گليسا رها شده بودند، سه روز بود نفر از هموطنانش در دورترين گوشه

 كه غذايى نخورده بود، يك چشمش را از دست داده بود و در تب

 توانست صحبت كند و به سختى توان خوردن كمى لرزيد، ديگر نمى مى

 و چهارسوپ را داشت، اما مراقبت ما او را به زندگى برگرداند و بيست 

 ساعت بعد، زمانى كه فرستادن او به برسيا ممكن شد از اين كه ما را ترك

 كند غمگين و تقريبا دل شكسته بود. در يك چشمِ آبى درشت كه مى

 زد و از روى برايش باقى مانده بود تشكر عميق و واقعى موج مى

 سپاسگزارى بر دستان زنان خيّر كاستيليون بوسه زد. زندانى ديگرى كه

 شد، ب شديد داشت توجه همه را به خود جلب كرد، بيست سالش نمىت

 گفتند كه ، موهايش در اما موهايش كامالً سفيد بود. او و دوستانش مى

 جنگ سفيد شده است.
 ميلى و شايد با زور و اى كه با بى چه بسيار جوانان هجده و بيست ساله

 تورى وسيع اتريش بهجبر از دورترين نقا  آلمان يا از اياالت شرقى امپرا

 جا آمده بودند و نه تنها مجبور شدند درد و رنج فيزيكى، بلكه غم و اين

 بايد خصومت اهالى ها مى اندوه اسارت را نيز متحمل شوند. اكنون آن

 ها دارند تحمل ميالن را كه تنفر عميقى نسبت به نژاد، رهبران و پادشاه آن

 ابراز همدردى دل خوش كنند تا اينتوانستند به اندكى  كنند. اين مردان مى

 كه به خاك فرانسه برسند. آه! مادران بيچاره در آلمان، اتريش، مجارستان

 توان احساس درد و رنج آنان را تصور كرد، وقتى كـه  و بوهميا، چگونه مى

 بشنوند پسرانشان در سرزمين دشمن زخمى و زندانى هستند.
 ها من هيچ فرقى بين مليتى اين كه  اما زنان كاستيليون با مشاهده
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 گذارم به تقليد از من، نسبت به تمام اين مردان كه اصل و نسبشان نمى

 خيلى متفاوت بود و همه خارجى بودند، به يك اندازه با مهربانى رفتار

 افتخار به اين«. همه برادرند»كردند:  ها با احساس تكرار مى كردند. آن مى

 ناپذير، مطمئن و يون، متين، خستگىزنان دلسوز، به اين دختران كاستيل

 ها خستگى و وحشت را قدم كه از خودگذشتگى و فداكارى آن ثابت

 داد. احساسى كه از ناتوانى در مقابله با چنين اوضاع و احوال كاهش مى

 اندازه شدنى نيست. در واقع بى دهد، بيان خطيرى به انسان دست مى

 هايى كه درست در ن به آنكننده است كه پى ببريد جز كمك كرد پريشان

 آيد و بايد كسانى را كه از شما مقابل شما هستند كارى از دستتان برنمى

 خواهيد به كنند منتظر نگه داريد. وقتى مى طلبند و التماس مى كمك مى

 كشد، چون قدم به قدم با ها طول مى جا ساعت جايى برويد رسيدن به آن

 ى اين مردان شويد كه همه اجه مىاى مو تقاضاى كمك افراد فقير و بيچاره

 روم، مردانى كه بدون هيچ در طرف چپ هستند، چرا به طرف راست مى

 ها اى از مهربانى يا تسلى خاطر، بدون ليوان آبى كه عطش سوزان آن كلمه

 را فرو نشاند خواهند مرد.
 حس واالى اهميت زندگى انسان؛ ميل انسان به كمى سبك كردن رنج

 هاى بدبخت و يا زنده كردن شجاعت در هم رهو عذاب اين بيچا

 هايى در امانى كه انسان در چنان موقعيت شان؛ فعاليت شديد و بى پاشيده

 بخشد كه او در نوعى ها نيرويى به انسان مى گيرد، تمامى اين پيش مى

 كند. ديگر اشتياق براى رهايى افراد از درد با تمام توان خود، ايجاد مى

 هـاى ايـن تـراژدى ترسـناك و حقيقـى وجـود       ر صحنهحزن و اندوهى بر س

 تفاوتى وجود دارد؛ هنگامى كه شخصى از مقابل حتى ندارد. در عوض بى

 كند و تخمين و برآورد ترين جسد از شكل خارج شده عبور مى ترسناك

 جا شرح داده چه اين تر از آن هايى بسيار وحشتناك ترحم در مقابل ترس بى

 زند، ولى گاهى اوقات ها سرباز مى نوشتن آن شد وجود دارد كه قلم از

 كنيد كه قلبتان در حال شكستن است. همانند اين است ناگهان احساس مى
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 ايد كه شما ناگهان با حسى از اندوه تلخ و غير قابل مقاومت برانگيخته شده

 ى پراكنده، يا تواند اتفاقى ساده، تعدادى حادثه و مسبب آن هم مى

 تر به روح ضربه وارد باشد كه بر اعماق و نزديكحقايقى غير منتظره 

 ترين تارهاى گيرد و آن حساس هايمان را در چنگ مى سازد و همدردى مى

 لرزاند. وجودى ما را مى
 هايى كه بايد در هاى زياد و ترس هنگامى كه سربازى پس از خستگى

 رى ارتشى د هاى روزمره روز جنگى مانند سولفرينو تحمل كند، به فعاليت

 اش بيش از هر وقت ميدان جنگ بازمى گردد، خاطرات خانه و خانواده

 هاى بعدى، كه از اندازد. چنين چيزهايى در خط ديگرى بر او چنگ مى

 ولتا به قلم افسر فرانسوى شجاعى به برادرش در فرانسه نوشته شده،

 ى برايت قابل تصور نيست هنگامى كه سرجوخه»ترسيم گشته است: 

 ها را تحويل دهد، چگونه مردان دچار هيجان ا نامهآيد ت پست مى

 ها و آورد اخبار فرانسه، خانه و خانواده چه او برايمان مى شوند. آخر آن مى

 كنند، سوى او دراز مى دوستانمان است. مردان هنگامى كه دستانشان را به

 هايى كه شانس، آن تمام هوش و حواسشان متوجه اوست. افراد خوش

 بلعند. كنند و محتوياتش را مى هايشان را به سرعت باز مى امهنامه دارند ن

 روند تا به اشخاصى كه اى مى هايى سنگين به گوشه نا اميدشدگان با قلب

 شـود و جـوابى بـه    جا نامى خوانده مى جا و آن اند، بينديشند. اين ترك كرده

 شود. آن داده نمى
 كنند و هم نگاه مى زند به هايى كه سؤال در آن موج مى مردان با نگاه

 ى و سرجوخه« مرده»گويد:  شوند. سپس صدايى ضعيف مى منتظر مى

 گذارد تا با مُهر و موم شكسته شده به پست اين نامه را به كنارى مى

 او از»گفتند:  فرستندگانش بازگردانده شود. فرستندگان آن هنگامى كه مى

 ودند وقدر خوشحال ب ، چه«دريافت اين نامه خوشحال خواهد شد

 شان خواهد هاى بيچاره شود، قلب ها برگردانده مى هنگامى كه نامه به آن

 شكست.
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 ها جاى ها و مرگ تر شده بود. ترك كردن هاى كاستيليون آرام خيابان

 ها مجروحين تازه خالى ايجادكرده بودندو با وجود اين كه هنوز هم گارى

نى كـاركردى  رسـا  آوردند، نظـم كـم كـم برقـرار شـده بـود و خـدمات        مى

 ها حاصل سازماندهى بد و يا كمبود آينده نگرى يافته بود. شلوغى تر منظم

 ى هاى اجرايى نبود، بلكه به خاطر تعداد غير منتظره و سابقه سرويس

 ى ها تعداد بسيار كم پزشكان، امدادگران و خدمه مجروحين و به نسبت آن

 تر ن به برسيا منظمها از كاستيليو ها بود. اكنون حركت دسته بيمارستان

 هاى آمبوالنس و يا متشكل از ها يا متشكل از گارى گرفت. دسته انجام مى

 ها در زير شدند. اين واگن هاى سنگين بودند كه با گاو كشيده مى واگن

آفتــاب ســوزان و در ميــان ابــرى متــراكم از گــرد و غبــار بــه كنــدى پــيش  

ى كـه در جـاده گـام    گـرد و غبـار چنـان متـراكم بـود كـه مردانـ        رفتند؛ مى

رفتنـد. ايـن    باالى قوزك پا در غبـار خشـك و نـرم فـرو مـى      داشتند تا برمى

ى شـاخ و بـرگ، پنـاه     وسـيله  وجـود پوشـانده شـدن  بـه     وسايل نقليه حتى با

سوزان آفتاب جـوالى بودنـد. مجـروحين نيـز بـر       ناچيزى در مقابل گرماى

ها چه  صور كرد كه آنتوان ت بودند؛ به راحتى مى روى يكديگر انباشته شده

  عذابى را در اين سفر
 گيرى در در ژنو به چاپ رسيد و با موفقيت چشم 9168اولين بار در سال « خاطرات سولفرينو»

زبان ترجمه شده اسـت. دونـان در ايـن كتـاب      7رو شد. اين كتاب به بيش از  سراسر جهان روبه

 اند! تحمل كرده صرفا

او فالكت سربازان مجـروح رهـا شـده را توصـيف كـرده و       گزارشى از جنگ ارائه نداده است،
 عمليات

امدادى كه خودش آغازگر آن بوده است را به تصوير كشيده است. او همچنـين پيشـنهاد ايجـاد    
 سازمانى

مـتن ويـرايش سـوم كـه توسـط خـود        وجود آمـد.  به« صليب سرخ»را مطرح كرد كه بعدها بانام 
 دونان تصحيح شده است

 
نظر اين بيچارگـان   سر با حالت دوستانه از طرف عابرين دريك تكان دادن 
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سپاسـگزارانه بـدان پاسـخ      ها نيـز بـه سـرعت بـا نگـاهى      خوشايند بود و آن

 گفتند! مى
 در تمام روستاهاى واقع در مسير برسيا، زنان نشسته در مقابل در

 ى ى پارچه شدند كه در سكوت، مشغول تهيه هايشان ديده مى خانه

 ها شد، بر روى گارى اى وارد مى دند. هنگامى كه دستهبندى بو زخم

 شستند، باند ها را مى كردند، زخم پريدند، باند مردان را تعويض مى مى

 گذاشتند و در دهان افرادى كه جديد كه در آب سرد خيس شده بود مى

 ديگر نيروى بلند كردن سرها يا دستانشان را نداشتند سوپ، شراب يا

 هاى حمل و نقل كه به آوردن تداركات، علوفه، . واگنريختند ليموناد مى

 از فرانسه و پيدمون ادامه مهمات و ذخاير از همه چيز براى كمپ فرانسوى

 ها شدند تا آن دادند، به جاى خالى بازگشتن، با قطعات معيوب پر مى مى

 كردند، ها از آن عبور مى را به برسيا ببرند. در هر شهركى كه دسته

 نوشيدنى، شراب و گوشت از پيش آماده كرده بودند. در مسؤولين بخش

 مونته چيارو سه بيمارستان محلى كوچك توسط زنان روستايى اداره

 جا شد كه با هوشمندى و مهربانى به مواظبت مردان مستقر در آن مى

پرداختند. در گوديزولو حدود هـزار مجـروح بـه طـور مناسـبى در يـك        مى

 اى قديمى كه به شده بودند. در ولتا، صومعه عظيم و آرام مسكن داده كاخ

 هايى پادگان تبديل شده بود، پناهگاه صدها اتريشى بود. در كاوريانا بخش

 اى اتريشى عليل كه مدت در كليساى اصلى اين شهر كوچك براى عده

 ى اتاق نگهبانى، خوابيده بودند، ساعت فقط در پناه بالكن فرو ريخته 31

 ها مارستان صحرايى واقع در دفتر مركزى كل، عملايجاد شده بود. در بي

 ها تقريبا بالفاصله گرفت كه بر اثر آن اتريشى ى كلروفرم انجام مى وسيله به

 ها دچار انقباض عضالنى شدند، ولى در عوض فرانسوى هوش مى بى

 گرديدند. هاى حاد مى همراه شوك
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 مردان گارد با ساكنين كاوريانا تقريبا بدون غذا و آذوقه شده بودند و

 كردند. تمامى هاى غذايى خود آنان را تغذيه مى تقسيم جيره و قوطى

 ى شهر غارت شده بود. عمالً هرگونه چيز خوردنى به هاى حومه آبادى

 ها ضبط شده بود. ارتش فرانسه با ى آن ها فروخته، يا به وسيله اتريشى

 ه مقدار كافى ازى سررشته دارى ب وجود اين كه به سبب آينده نگرى اداره

 دست آوردن كره، روغن و سهميه در ميدان جنگ برخوردار بود، در به

 ى سربازان هستند، دچار مشكل بود. سبزيجات كه عموما مكمل سهميه

 اى را در مناطق اطراف مصادره كرده بود. آرد ارتش اتريش تقريبا هر گله

 اكنون چادر زده اى كه هم ذرت تقريبا تنها چيزى بود كه متفقين در منطقه

 شدند. به هر حال هر چيزى كه بودند به راحتى قادر به پيدا كردن آن مى

 مردم لومباردى هنوز قادر به فروختن براى كمك به تغذيه سربازان بودند

 ها هميشه به شد. قيمت ها خريدارى مى هاى بسيار باال از آن با قيمت

 ند. مصادراتشد كه فروشنده را راضى ك اى تخمين زده مى گونه

 زمينى و يا تداركات ديگر ى ارتش فرانسه در مورد علوفه، سيب وسيله به

 شد، چرا كه همين طورى هم هميشه قيمتشان سخاوتمندانه پرداخت مى

 مردم محلى دچار خسارات فراوان از جنگ شده بودند.
 4وپوزولنگـو  3، لونـاتو 2، ريوولتال1مجروحين ارتش ساردينى كه به ديسنزانو

ه شده بودندبه شدت افراد واقع در كاستيليون تحت فشارنبودند. دو شهر برد

 اول به دليل اشغال نشدن توسط دو ارتش مختلف در

 هاى مدت چند روز از نظر غذايى در وضعيت بهترى بودند. بيمارستان

صحرايى در وضعيت خوبى بودند. ساكنين كه دچار آشفتگى و ترس
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     1- Desenzano. 

 
2

     8- kdaIgiKiggc. 

 
3

     4- oIaaIginiI. 

 
4

     4- Lonato. 
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 دادند. اى در مراقبت از بيماران ارايه مى ترى شده بودند، كمك فعاالنه كم

 هاى ى نوارهايى تابيده شده و در هم كه از شاخه مجروحين به وسيله

 دار درختان درست شده و محكم به واگن بسته شده بود و بر رويش برگ

 شدند. كرباس قوى قرار داشت، در مقابل آفتاب محافظت مى
 ز خوابيدن، حتى براى يكمن خسته و كوفته از كار زياد و نا توان ا

 ام فرستادم. حدود لحظه، در بعد از ظهرروز بيست و هفتم دنبال كالسكه

 جا خارج شدم تا كمى در هواى آزاد تنفس كرده، براى از آن 6ساعت 

 هاى غمناكى كه هر كسى را در كاستيليون به مدتى به دور از صحنه

 ر انتخاب روزمآورد، كمى استراحت كنم. من د ى خويش در مى محاصره

 طور كه بعدا متوجه شدم دستور هيچ حركتى شانس آوردم، چون همان

 هاى ترسناك براى سربازها در روز دوشنبه داده نشده بود. تقريبا آشفتگى

 اى ديگر داشت، غلبه روزهاى اخير در ميدان جنگ جايى كه اكنون منظره

 جا، جا و آن ى اينيافته بود. ديگر هيچ اثرى از عالقه يا دلسوزى نبود. ول

 هاى قرمزى بر روى زمين ايجاد كرده ى خون، لكّه هاى خشك شده چاله

 بود. زمين تازه زير و رو شده كه با آهك سفيد پوشيده شده بود، آخرين

 داد. در سولفرينو، جايى استراحتگاه قربانيان بيست و چهارم را نشان مى

 ه بود و بدون هيچها برجى چهار گوشه با غرور ايستاد كه براى قرن

 كرد كه بر روى آن براى سومين بار، دو تا از احساسى زمينى را نگاه مى

 ها هنوز آثار هاى آن زمان به جنگ پرداخته بودند. آن ترين قدرت بزرگ

 ها و سنگ نجات نگون بخت را كه بر همه جا افتاده بود، حتى صليب

 ردند.ك قبرهاى خونين قبرستان را هم پوشانده بود، جمع مى
 به كاوريانا رسيدم. جو جنگى كه ستاد مركزى 1حدود ساعت 

ى تماشايى و در نوع هاى امپراتور فرانسه را در بر گرفته بود منظره ژنرال
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 نظير بود. من دنبال مارشال دو مگنتا كه افتخار آشنايى از نزديك خود بى

 او راجا كه محل دقيق يگان ارتش  گشتم. از آن را با ايشان داشتم، مى

 اى كه امپراتور ام را در ميدانى كوچك و مقابل خانه دانستم، كالسكه نمى

 جا از جمعه شب اقامت داشت، نگه داشتم. در نتيجه به طور ناپلئون در آن

 هاى ساده و ها برخوردم كه بر روى صندلى غير منتظره به گروهى از ژنرال

 وقت فرمانرواى خودهاى چوبى نشسته بودند و در مقابل قصر م يا سه پايه

 كشيدند. در طول مدتى كه من در مورد محلى كه مارشال سيگار مى

 ها از كردم. در عوض اين ژنرال دمك مائون فرستاده شده بود، سؤال مى

 جا كه بر روى صندلى كنار اى كه همراه من بود و از آن سرجوخه

 به سؤال ى من پنداشته بودند، شروع ران نشسته بود او را گماشته كالسكه

 خواستند بفهمند كه ها كنجكاو بودند كه بدانند من كيستم و مى كردند. آن

 هدف از مأموريتى كه به تصور آنان به من محول شده بود چيست؟ چرا كه

 توانستند تصور كنند كه يك گردشگر ممكن است در ها به سختى مى آن

 كه تا كاورياناوجو بپردازد و پس از آن با وجود اين  ها به جست ميان كمپ

 آمده، قصد داشته باشد كه چنان دير وقت جلوتر هم برود. سرجوخه از

 ها اطالع داشت، طبيعتا در مقابل سؤاالت آنان با ى آن جا كه به اندازه آن

 گفت، نفوذناپذير ماند؛ و كنجكاوى وجود اين كه مؤدبانه پاسخ مى

 ه مرا ديدند كهيافت، مخصوصا هنگامى ك طور افزايش مى ها همين ژنرال

 دوباره خارج شدم و به سمت بورگيتو، جايى كه انتظار داشتم دو مگنتا را

 پيدا كنم، راه افتادم.
ششـم از   اش بود، مأموريت داشت تا در بيسـت و  يگان دومى كه او فرمانده

كه پنج كيلومتر جلوتر بود، پيشروى كنـد ولشـكريان    1كاوريانا به كاستالرو

مستقرشده بودنـد.   2ى كاستالرو به موزانبانو جاده او در سمت چپ و راست
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     1- Castellaro. 
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     2- Monzambano. 
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بود. ولى در آنموقع هوا ديگـر   1شخص مارشال به همراه ستادش در بورگتو

 جايى كه اطالعات داده شده، كمى تاريك شده بود و از آن

 مبهم و گنگ بود، پس از حدود يك ساعت سوارى، راهى اشتباه را كه به

 تيجه آن شد كه ما با يگان ارتش ژنرال نيلسمت ولتا بود در پيش گرفتيم. ن

 ى مارشالى رسيده بود( برخورد كرديم كه در )كه از سه روز قبل به درجه

 اطراف شهر كوچك ولتا كمپ زده بود. صداهاى گنگى در زير آسمان

 هاى اردوى موقت كه بر درختان نور شد. آتش زيباى پر ستاره شنيده مى

 آلود كمپ ى خواب ن افسران و زمزمهكردند، چادرهاى روش افشانى مى

 ى من زده بين بيدارى و خواب، استراحتى فرح بخش براى ذهن هيجان

 ى شب، سر و صداها و هاى شامگاهى و سكوت كشنده بودند. سايه

 احساسات روز را از بين برده بود و هواى شيرين و خالص شبى ايتاليايى،

 براى نفس كشيدن لذت بخش بود.
 تاليايى من در نيمه تاريك شامگاه از تصور آن همهكالسكه ران اي

 نزديكى به دشمن چنان دچار ترس شده بود كه من چند بار مجبور شدم

 افسار حيوان را از او بگيرم و به سر جوخه بدهم، يا خودم آن را در اختيار

 بگيرم. اين مرد بيچاره يك هفته يا ده روز قبل از مانتوآ فرار كرده بود تا از

 در ارتش اتريش خالصى يابد و به عنوان پناهنده به برسيا رفته خدمت

 رانـى درآمـده   جا براى امرار معاش به خدمت يك بنگاه كالسكه بود. در آن

 ران استخدام كرده بود. ترس او زمانى بود كه او را به عنوان كالسكه

هم به ايـن علـت بـود     افزايش يافت كه صداى شليك تفنگ شنيده بود، آن

 اتريشى وقتى صداى آمدن ما را شنيد شليك نمود و سپس خودش يك كه

 نشينى فرار كرد و در بوته زار ناپديد شد. هنگامى كه ارتش اتريش عقب

 هاى روستاهاى كوچكى كه كرد، سربازان اندكى خود را در سرداب خانه

 صاحبانشان ترك گفته و تا حدى هم غارت شده بود، پنهان كرده بودند.
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     3- Borghetto. 
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 ان بينواى تنها و ترسيده، در ابتدا قادر بودند تا غذاى كافى واين پناهندگ

 ها پنهانى و نوشيدنى در مخفيگاه زير زمينى خود پيدا كنند؛ پس از آن آن

 پرداختند. هدف مى هاى اطراف به گشت و گذار بى شبانه در زمين
 دست آورد و ديگر توانست آرامش خود را به ران من نمى كالسكه

 راندن اسبش در مسير مستقيم نبود. او مدام با چشمانى كامالً اصالً قادر به

 چرخيد و هر لحظه انتظار داشت باز به چپ و راست و راست و چپ مى

 اى را ببيند كه او را هدف گرفته است. نگاه اتريشى كمين كرده

 ى جاده را در نظر داشت و در هر پيچ جاده اش هر گوشه زده وحشت

 ناشدنى ترس او هنگامى تبديل به وحشت وصفشد.  ترسش دو برابر مى

 شد كه صداى شليك دومى از جايى كه نتوانستيم در تاريكى محلش را

 تشخيص دهيم شنيده شد.
 از راهى كه آمده بوديم باز گشتيم تا در مسير صحيح به بورگتو قرار

 گذشته بود و ما اسبمان را چهار نعل با تمام سرعتى 99گيريم. ساعت از 

 ى ما به سرعت برق و باد در استرادا وانست رانديم. كالسكهت كه مى

رفت كه ناگهان با صداى نگهبان غافلگيرشديم:  بدون صدا پيش مى 1اواالرا

جـواب داد   سرجوخه به سـرعت « كنم! كيستى؟ جواب بده و اال شليك مى»

 ى مهندسى، فرانسه! سرجوخه»و مشخصات خودش را داد: 

 «مى توانى بگذرى!»اب آمد كه : جو«. ى... ، دسته7ى  شماره
 ى ديگرى به اولين باالخره يك ربع به دوازده ما بدون هيچ حادثه

 هاى بورگتو رسيديم. تمام شهر در تاريكى و سكوت فرو رفته بود، خانه

 ى هم كف ساختمانى كه بجز در خيابان اصلى كه نور ضعيفى در طبقه

 درخشيد. اين افسران مى افسران سر رشته دارى در آن مشغول كار بودند،

 اى در كارشان ايجاد شده بود و با رسيدن من در چنان با وجود اين كه وقفه

 ساعتى دچار تعجب شده بودند، كمال احترام را براى من بجا آوردند.

                                                           
1

     1- Strada cavallara. 
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بدون توجـه بـه ايـن كـه      1يكى از مسؤوالن پرداخت به نام آقاى اى. اوترى

 ترين مهمان نوازى را به ه، صميمانههاى الزم را دارم يان آيامن توصيه نامه

 اش براى من تشكى آورد كه پس از خوردن سوپى كه عمل آورد. گماشته

 به من داده شده بود، با لباس بر روى آن خوابيدم. من به آرامى و بدون آن

 ها )كه پس از كه از بوى بد دچار خفگى شوم و يا مزاحمتى از سوى مگس

 ها را آيند تا آن ها مى كردند به سراغ زنده آن كه حسابى از اجساد استفاده

 چى در شكنجه كنند( برايم ايجاد شود خوابيدم. سرجوخه و كالسكه

 ران بيچاره در اى مستقر شدند كه در خيابان ماند، ولى كالسكه كالسكه

 توانست پلك بر هم گذارد. من صبح حالت شوك عصبى بود و حتى نمى

 ها، پيدا كردم. ه مرده هابود تا زندهاو را با حالتى كه بيشتر شبيه ب
 صبح، من مهربانانه و دوستانه 6روز بيست و هشتم، در ساعت 

 ى مارشال مك مائون شجاع و سلحشور كه به حق به بت وسيله به

  اى در من در خانه 91سربازانش معروف بود، پذيرفته شدم. ساعت 

 
ى خصوصـى،   ب دونـان، يـك كميتـه   ، يك سال پس از انتشـار كتـا  9164در  ى پنج نفره كميته

كرد كه شانزده كشور نمايندگان خود را به آن فرسـتادند. در جهـت    كنفرانسى را در ژنو برگزار

 را مطرح كرد.« ى امداد هاى داوطلبانه جمعيت»پيشنهاد تأسيس  عمل به پيشنهاد دونان، كنفرانس
 

وئــن ژ 83اكاوريانــا بــودم كــه از آن پــس تــاريخى شــد. خانــه اى كــه در  

 دوفرمانرواى بزرگ معارض را در خود جـاى داد. بعـد از ظهـر همـان روز    

 من در راه بازگشت نزد مجروحين در كاستيليون بودم كـه شـادى   4ساعت 

 ژوئن در برسيا بودم. 41ى من ابراز كردند و  خود را از ديدن دوباره
به يك  ناين شهر با شكوه و زيبا تغيير شكل داده بود، ولى نه مانند كاستيليو

كليساى  آمبوالنس بزرگ، بلكه به يك بيمارستان عظيم تبديل شده بود. دو

پـر از   هـا همـه و همـه    هـا و پادگـان   ها، كالج ها، صحن جامع، كليساها، كاخ

                                                           
1

     1- A.Outrey. 
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مـردم   هزار تخت تدارك ديـده شـده بـود.    98مجروحين سولفرينو بودند. 

 ىچه كه هر جاى ديگر در چنين شرايط ى شهر بيش از آن بخشنده

 صورت گرفته بود، انجام دادند. در مركز شهر، بازيليكاى قديمى، كه به نام

 9111شود بـا دو عبادتگـاهش،   شناخته مى 2«روتوند»يا  1«ايل دو مو وچيو»

 ى زيادى از مردم به مرد مجروح را در خود جاى داده بود. عده

 ىها مقادير اى براى آن رفتند و زنان شهر از هر طبقه ها مى ديدن آن

 ترين بيوه بردند. افتاده پرتقال، ژله، بيسكويت، شيرينى و تنقالت ديگر مى

 دانستند كه شخصا به ى خود مى زن و فقيرترين پيرزن كشاورز، وظيفه

 جا بروند و همدردى و هداياى كوچك خود را تقديم كنند. در كليساى آن

 مجروحگونه بود. در اين كليساى سفيد زيبا، صدها  جامع جديد هم همين

 81111ساختمان ديگر هم كه  31در كنار هم جاى داده شده بودند. در 

 مجروح و مريض را در خود جاى داده بود، به همين صورت بود.
 شوراى شهر برسيا، به سرعت به اين وضع عكس العمل نشان داد و

 اى كه اين شرايط خطير ايجاد كرده بود را هاى خارق العاده مسؤوليت

 ى صورت دايمى تشكيل شد و كمك و توصيه را بهتعيين كرد. شو

 دست آورد. دادند به هاى مؤثرى را ارايه مى شهروندان خاصى را كه كمك

 ى دكتر مشهور بارتولوميو براى هدايت كار بيمارستان، شورا به توصيه

ى مركـــزى را تعيـــين كـــرد كـــه خـــود او رياســـت آن را  كميتـــه 3گـــوال

، 6، بـالينى 5، اورفيسـى 4هـا: كوربـوالنى  و مركـب بـود از دكتر   عهدهگرفت به

                                                           
1

     1- il Duomo vecchio. 

 
2

     8- kIKInii. 

 
3

     3- Bartolomeo gualla. 

 
4

     4- Corbolani. 

 
5

     8- ibindad. 

 
6

     6- scggdnd. 
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 كه با اشتياقى قابل تحسين روز و شـب  4و آبنى 3، سى ماگى2،كاسا1بونيسلى

 كردند. كار  مى
 ى وسيله كميته در رأس هر بيمارستان، يك مدير و يك سر جراح كه به

 شد را تعيين كرد. با باز تعداد زيادى پزشك و تعداد معينى بهيار كمك مى

 محوطه ها، مدارس و كليساها، كميته در عرض چند ساعت نگه داشتن

 هايى با صدها تختخواب و آشپزخانه و خشكشويى كامل به بيمارستان

 ى زخم بندى و هر چيز ديگرى را كه ممكن بود مورد همراه پارچه

 استفاده داشته باشد گويى با قدرتى جادويى تدارك ديد. اين اقدامات

نجام شـد كـه تنهـا پـس از چنـد روز انسـان بـا        چنان با آمادگى و دلسوزى ا

كردنـد   هـاى ايجـاد شـده فعاليـت مـى      نظم و ترتيبى كه اين بيمارستان ديدن

شود كـه تصـور كنـيم جمعيـت      شد. اين شگفتى زمانى بيشتر مى مى متعجب

جمعيـت اسـت عمـاًل بـا رسـيدن سـى هـزار          شهرى با چهل هزار برسيا  كه

 ..بيمار دو برابر شده است مجروح و
 931توانم از ثبت اين مطلب خوددارى كنم كه پزشكان كالً  من نمى

 دادند فرسا را انجام مى نفر، در طول مدتى كه اين وظايف سخت و طاقت

گونه كـج رفتـارى    از خود نهايت اخالص و توان را نشان دادند، كه به هيچ

 شد تا با هماهنگى كامل براى يك حسادت آلوده نشده بود و باعث مى يا

 هدف واحد كار كنند. دانشجويان پزشكى و تعداد كمى هم داوطلب به

 ى هاى كمكى هم تشكيل شدند و كميته كردند. كميته ها كمك مى آن

 هاى جنسى مردم )وسايل خواب، خاص مشخص شده بود تا كمك

 ى ديگرى مسؤول ملحفه، و آذوقه از همه نوع( را دريافت كنند. كميته

                                                           
1

     7- sIndaiggd. 

 
2

     8- Cassa. 

 
3

     1- a.ociid. 

 
4

     91- rrind. 
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  ذخاير بود. آمادگاه مركزى يا انبار

ها را  اتريشى ها معموالً افسران را از سربازان و هاى وسيع بيمارستان در بخش

هـم بـه نظـر     هـا همگـى مشـابه    داشتند. رديـف تخـت   از متفقين جدا نگه مى

سرشـان   ى بـاالى  رسيدند. اما از روى يونيفرم و كاله افراد كـه در قفسـه   مى

بـراى   لـق دارنـد. اقـداماتى   شد فهميد كه بـه كـدام ارتـش تع    قرار داشت مى

 جلوگيرى از تجمع مالقات كنندگان در داخل بيمارستان انجام گرفته

 نظمى در كار پرسنل ها باعث اختالل و بى بود، زيرا حضور انبوه آن

 هاى جدى نظامى و بردبار، نفراتى هم شد. در كنار سربازانى با چهره مى

 م روزهاى اوليه پس از جنگكردند. در تما ناليدند و شكوه مى بودند كه مى

 شدند. در تمام سربازان فرانسه، ها جدى و خطرناك انگاشته مى تمام زخم

 شخصيت سر زنده و با نشا  فرانسوى به خوبى قابل مشاهده بود،

 افرادى مصمم، سازگار و خوش قلب، محكم و نيرومند و در عين حال

 احساساتى از شدند و به ندرت ناشكيبا و تند خو. خيلى كم نگران مى

 ها شان باعث شده بود نسبت به اتريشى دادند. سر زندگى خود بروز مى

 تر مسايل را ها كم ترى باشند؛ اتريشى راه بيماران خوش رفتارتر و سربه

 انگاشتند و از عمل قطع اندام بسيار وحشت داشتند و بسيار ساده مى

 رهاى ايتاليايىتمايل داشتند در تنهايى خود بسوزند و غصه بخورند. دكت

 ها هاى بلند سياه رنگشان، تا آخرين حد ممكن به فرانسوى با روپوش

 ها بيمارانشان را ناراحت و هاى بعضى از آن كردند، اما روش توجه مى

 ها براى بيمارانشان پرهيز غذايى، كرد؛ و آن زمانى بود كه آن پريشان مى

 كردند. خون دادن و يا آب تمر هندى تجويز مى
 ها، من تعدادى از مجروحينى را كه در هاى بيمارستان شدر بخ

 ها هم من را به خاطر داشتند. حاال در كاستيليون ديده بودم يافتم و آن

جا تحت مراقبت بيشتروبهترى بودند، اما مشكالتشان هنوز به پايان اين
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 نرسيده بود.
 ارها يكى از سربازان قهرمان پياده نظام سبك بود كه بسي در ميان آن

 هايشان را در كاستيليون شجاعانه جنگيده بود و من براى بار اول زخم

 اى در ران پايش وجود داشت و به پهلو دراز پانسمان كرده بودم. گلوله

 كشيده بود. حالتى از تحمل درد و رنجى شديد بر روى صورتش نقش

 اش بسته بود، با چشمانى برافروخته، گود افتاده و زردى كبود رنگ چهره

 داد كه به علت چرك كردن زخمش، تب شديدى دارد و اين نشان مى

 لرزيد و تر كرده بود. لبانش خشك بود و صدايش مى وضعيتش را وخيم

 اش جاى خود را به احساس گنگ و مبهمى از دالورى و شجاعت سربازى

 ترس و تشويش نامطلوب داده بود. از اين كه ديگران به زخم پايش كه

 ترسيد. جراح فرانسوى يا شده بود، نزديك شوند، مىديگر دچار قانقار

 هاى داد مقابل تختش ايستاد و بيمار دست كه عمل قطع اعضاء را انجام مى

 ها را در بين دستانش كه از تب همانند فلزى گداخته پزشك را گرفت و آن

 «!به من دست نزنيد، درد  وحشتناكى دارم»سوختندفشرد و فرياد زد:  مى

 گرفت، آن هم خيلى زود. بايد انجام مى اما اين عمل
 بايست در صبح همان روز بيست مجروح ديگر وجود داشتند كه مى

 شد. هايشان پانسمان مى نفر ديگر كه بايد زخم 981شدند، و  عمل مى

 فرصتى وجود نداشت تا براى يك مورد حتى چند لحظه دلسوزى شود و

 كه مردى مهربان اما سرديا اين كه صبر كرد مجروح تصميم بگيرد. جراح 

 بعد«. ى ما بگذار همه چيز را به عهده»و مصمم بود، به سادگى پاسخ داد: 

 ى ى مجروح دو برابر اندازه خيلى سريع پتو را برداشت. پاى شكسته

 اش ورم كرده بود و چرك بسيار بد بويى در سه جاى آن به سرعت طبيعى

اد كه يك سرخرگ اصلىد هاى ارغوانى رنگ نشان مى جريان داشت. لكه
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 رسد. بنابراين هيچ كارى پاره شده است و در نتيجه خون كافى به پا نمى

 شد انجام داد و تنها درمان، اگر بشود آن را درمان ناميد، قطع عضو نمى

 آورى بود. براى او كه ى وحشت بود. قطع عضو! براى سرباز بيچاره كلمه

 يا زندگى فالكت بار با دو راه بيشتر نداشت: مرگى قريب الوقوع و

 چه قرار بود اتفاق بيفتد معلوليت. او هيچ فرصتى نداشت تا براى آن

 خدايا!»لرزيد پرسيد:  دست آورد. در حالى كه مى شهامت الزم را به

 جراح به او پاسخى نداد و گفت:« كار كنيد؟ خواهيد چه خدايا! شما مى

 دلخراشى از گلوى لرزان سرباز فرياد« جا ببر، عجله كن! بهيار، او را از اين»

 ى شده حركت، اما شديدا نرم دست و پا، پاى بى بلند شد. بهيار ناشى و بى

 هاى خرد شده مجروح را از جايى خيلى نزديك به زخم گرفت. استخوان

 وارد گوشت شده و بيمار را دچار عذاب شديدى كرده بودند. ران پايش به

 اتاق جراحى به آن وارد شده بود كامالً هايى كه در راه انتقال به علت تكان

 از شكل طبيعى خارج و خم شده بود.
قربانى يك  آه، از آن مراحل رعب انگيز عمل جراحى! درست مانند مراسم

 بره بود!
 باالخره بيمار بر روى تخت جراحى كه با تشك نازكى پوشيده شده

 اشت كهبود آرام گرفت. روى ميز كنارى لوازم و ابزار جراحى قرار د

 انديشيد و جز دستمالى روى آن كشيده بودند. جراح فقط به كارش مى

 كرد. يك پزشكيار جوان عمل جراحى به هيچ چيز ديگرى توجه نمى

 بازوهاى بيمار را نگه داشت. بهيار پاى سالم بيمار را گرفت و با تمام

 مرا»نيرويش مجروح را تا لب تخت جلو كشيد. بيمار با وحشت فرياد زد: 

 و دستانش را با شدت دور پزشك حلقه كرد. پزشك براى« نيندازيد!

حمايت از او آماده ايستاده بود و از شدت احساسات، رنگ در چهره
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 ى بيمارش، ناراحت بود. نداشت و به همان اندازه
 هايش را تا نزديك پزشك جراح كتش را در آورده بود، آستين

 وشيده بود كه او را تا گردنهايش باال زده و يك پيش بند سفيد پ شانه

پوشانده بـود. بـا يـك زانـو روى زمـين و يـك كـارد ترسـناك در دسـت،          

را دور ران سرباز انداخت و با يك حركت كوچك پوست اطراف  دستش

زخمى را بريد. صداى فريـادى گـوش خـراش در بيمارسـتان پيچيـد.       عضو

توانسـت   كرد مـى  جوان در حالى كه به صورت مرد رنجور نگاه مى پزشك

اى را كه از تحمل رنجى وحشتناك بـه صـورتش نقـش     در هم رفته خطو 

ببيند. پزشك در حالى كـه دسـتان مـرد را كـه كمـرش را محكـم        بسته بود

ى ديگـر، و   شجاع بـاش! دو دقيقـه  »كرد زير لب گفت:  حس مى گرفته بود

 «.شوى مى بعد خوب
 پزشك جراح بلند شد و شروع كرد به جدا نمودن پوست از

 هاى زيرى و در نتيجه ماهيچه را لخت كرد. گوشت را از پوست ماهيچه

 جدا كرد و پوست را يك اينج مثل سر آستين باال زد. بعد از آن به كار

 ها و استخوان را اصلى پرداخت و با يك حركت شديد با كاردش ماهيچه

 ها بيرون جهيد و جراح را پوشاند و روى قطع كرد. سيلى از خون از شريان

زمين چكيد. دكتر توانا ساكت و خونسرد چيزى نگفت تا ايـن كـه ناگهـان    

اى ابلــه! »دســت و پــا گفــت:  ميــان ســكوت، بــا عصــبانيت بــه بهيــار بــى در

خدمتكار بيمارستان كم تجربه بود « يك سرخرگ را فشار دهى؟ توانى نمى

 هاى خونى، طور با قرار دادن صحيح شستش روى رگ دانست چه نمى و

 كنان گفت: ا متوقف كند. بيمار با درد و ضعف بسيار مِن مِنخونريزى ر

 و عرق سردى روى صورتش« كنه، بگذار بميرم! آه، اين كار و تموم مى»

اى كه جارى شد، اما هنوز يك دقيقه ديگر از كار مانده بود. يك دقيقه
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 براى او حكم يك قرن را داشت. دستيار پزشك كه مثل هميشه مهربان

 ا را شمرد و در حالى كه از صورت جراح به صورت بيمار و بره بود، ثانيه

 كرد، سعى كرد شجاعت خود را حفظ كند و با ديدن بيمار عكس نگاه مى

 در واقع حاال« ى ديگر! فقط يك دقيقه»لرزيد گفت:  كه از ترس به خود مى

 توانستم صداى ساييدن فوالد را كه وارد زمان اره كردن رسيده بود و مى

 كرد بشنوم. اما شد و عضو نيمه فاسد را از بدن جدا مى ن زنده مىاستخوا

 اى به اين درد براى آن بدن خسته و ضعيف خيلى شديد بود. ديگر ناله

 اى را رسيد، زيرا او از هوش رفته بود. جراح كه هيچ فرياد و ناله گوش نمى

 ى سكوت ترسيد كه مبادا سكوت بيمار به منزله براى هدايتش نداشت مى

 مرگ او باشد، با دلواپسى به او نگاه كرد تا مطمين شود هنوز زنده است.

 اى از نور زندگى را به هاى ذخيره شده موفق شدند بارقه تنها با شربت

 ى بيمار باز گردانند. به نظر نور و نيمه بسته و خيره چشمان مات و بى

 ود زندهها مرد در شرف مرگ مقدر، بنا ب ى اين رسيد كه بعد از همه مى

 بماند. او شكسته و خسته بود، اما در نهايت، بيشترين رنج او به پايان

 رسيده بود.
 شد. در اين ها كلروفورم استفاده مى در بيمارستان مجاور بعضى وقت

 ى كامالً متفاوت ها،از دو مرحله حالت بيمار، مخصوصا فرانسوى

 انجاميد، به ى هيجان كه اغلب به هذيان مى گذشتند. بعد از مرحله مى

 ى دوم در حالتى ى پريشانى كامل و درماندگى واردشد و در مرحله مرحله

 ماند. بعضى سربازان كه به استفاده از از رخوت عميق غوطه ور مى

 هاى معدنى سخت عادت داشتند خيلى نسبت به كلروفورم مقاوم آب

 نشانبوده و در برابر داروى بيهوشى براى زمانى طوالنى از خود مقاومت 

دانند بروز عوارض شديد و يا حتى مرگ طور كه همه مى دادند. همان مى
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 ها تالش براى احياء فردى كه تا بر اثر كلروفورم نادر نيست و بعضى وقت

 فايده است. كرده بى چند دقيقه پيش با شما صحبت مى
 حاال تصور كنيد چنين عمل جراحى چه وضعى خواهد داشت، وقتى

 داند و نه شد كه نه ايتاليايى مى يك اتريشى انجام مىبايست براى  كه مى

 تواند يك برند و حتى نمى فرانسوى. همانند گوسفندى كه به كشتارگاه مى

 گران با محبتش رد و بدل كند. همه با مهربانى ى ساده با شكنجه كلمه

 ها را دلشاد، آسوده و دلگرم نمودند. آن فرانسويان را مالقات مى

 رسيد اگر چه در وگو به جنگ سولفرينو مى امى كه گفتكردند و هنگ مى

 جا ظالمانه مجروح شده بودند، هيجان زده شده و با آمادگى وارد بحث آن

 انگيخت و ها را بر مى شدند. تجديد آن خاطرات با شكوه اشتياق آن مى

 تر شد درد و رنجشان كم منحرف كردن فكر و ذهنشان از خود باعث مى

 هاى ها چنين اقبال خوبى نداشتند و در بيمارستان شود، اما اتريشى

 ها مختلف كه بيماران اتريشى كنار گذاشته شده بودند، من براى ديدن آن

 شدم. كردم. در بعضى موارد مخفيانه وارد اتاق بيماران مى پافشارى مى

هاى خوب براى چند كلمه محبت آميز و اندكى تنباكو كـه   قدر اين آدم چه

 ها هاى آرام، ساكت و بردبار آن دم قدردان بودند! در چهرهدا ايشان مى به

 گنجد. با نگاهشان بسيار بست كه در قالب كلمات نمى احساساتى نقش مى

 كردند. افسران، به خاطر توجهى كه گوياتر از هر كالمى سپاسگزارى مى

 كردند. مردم برسيا به به ايشان شده بود قدردانى مخصوصى ابراز مى

 هيچ تظاهرى به آنان كردند و بى بازان به يك چشم نگاه مىافسران و سر

 ها شاهزاده آيزنبرگ و كردند. در يكى از بيمارستان محبت و توجه نمى

 شدند. دارى مى ى آلمانى ديگر در اتاقى زيبا و راحت نگه يك شاهزاده
توزيع  ها من چند روز فعاالنه، توتون، پيپ و سيگار در كليساها و بيمارستان

 كردند ارزش جا بوى توتونى كه صدها مرد استعمال مى م. در آنكرد

هـاى   سـاختمان  ى ناشى از ازدحام بيماران در زيادى داشت، زيرا بوى زننده

زود تمـام شـد و    برد. ذخاير توتون برسيا خيلى آور را از بين مى گرمِ خفقان
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شـت  توانسـت وح  مى شد. فقط توتون بايد مقدار بيشترى از ميالن آورده مى

ها عمل جراحـى را   آن مجروحان را قبل از قطع عضو كاهش دهد. خيلى از

حالى كـه هنـوز در حـال     اى هم در كردند و عده با پيپى در دهان تحمل مى

 رفتند. سيگار كشيدن بودند از دنيا مى
مـرا   يكى از ساكنين شريف برسيا، آقاى كارلوبورگتى، خيلى مهربان بود و

هاى  هديه رساند و در تقسيم هاى مختلف شهر مى اناش به بيمارست با كالسكه

ى  بسـته  كرد. توتـون توسـط يـك تـاجر در هـزاران      توتون به من كمك مى

بـزرگ   شد كه سربازان داوطلبانـه سـبدهاى   كوچك كاغذى بسته بندى مى

قـرار   رفـتم مشـتاقانه مـورد اسـتقبال     كردند. هر جا مى حاوى آن را حمل مى

در  ل لمباردى به نام كنت كـالينى اجـازه نـداد   گرفتم. فقط يك دكتر اه مى

از  بيمارستان ارتشى سن لوكا كه مسؤوليت آن را به عهـده داشـت اسـتفاده   

 اى بود براى بيماران كننده ى ناراحت سيگار رواج پيدا كند؛ و اين ضربه

دوختـه   شان را به سبدهاى توتون جلوى در هاى حريصانه اى كه نگاه بيچاره

هايى  هديه ى بيماران براى جاهاى ديگر پزشكان هم به اندازهبودند. در تمام 

هـاى   ناكـامى  دادم كـه بـا ايـن    از اين نوع قدردان بودند. به خودم اجازه نمى

مشكلى بود كه در  كوچك مأيوس شوم. بايد بگويم اين اولين مانع و اولين

يك  ناميد. تا آن لحظه راهم با آن مواجه شدم، البته اگر بشود آن را مشكل

هـم بـراى نشـان دادن     تر اين كه حتـى يكبـار   چنين مشكلى نداشتم و جالب

هاى ديگـر كـه    به ژنرال ها هاى سرشار از محبت ژنرال نامه گذرنامه و توصيه

تسـليم در برابـر دكتـر     ام از آن پر بود، فراخوانده نشدم. بنـابراين  دفتر جيبى

تالش مجدد در سـن   كالينى را قبول نكردم و همان بعد از ظهر پس از يك

ميان مردان خوب معلول  ى سيگار در لوكا موفق شدم به توزيع سخاوتمندانه

مقصـر نبـودم، مجبـور بـه      چه مـن در آن  ادامه دهم، مردانى كه به خاطر آن

 هاى ابزارهاى جراحى شده بودند. تحمل شكنجه

 توانستند از ابراز رضايت و خوشى خود ديدند نمى وقتى بازگشت مرا مى

 صدايى بلند يا آرام جلوگيرى كنند.با 
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 هايى رسيدم كه در هايم به يك رديف از اتاق زنى در مسير گشت

 ى پر پيچ و خم ى بزرگ قرار داشت و يك دخمه ى دوم يك صومعه طبقه

 كف و ى هم هاى طبقه معمولى به يك بيمارستان تبديل شده بود. اتاق

هاى بزرگ، چهـار يـا پـنج،     تاقى اول پر از بيمار بود. در يكى از اين ا طبقه

اتاق ديگرى ده يا پانزده و در اتاق سوم در حـدود بيسـت مـرد مجـروح      در

كه تب شديدى داشتند. هر كدام از مـردان روى تختـى دراز كشـيده     ديدم

هاسـت هـيچ    رسـيد و از ايـن كـه سـاعت     به هيچ كدام كمكى نمـى  بودند و

. از من خواستند تا برايشان كردند اند با تلخى شكايت مى نديده مددكارى را

ها بود بياورم. در انتهـاى   سوپ به جاى آب يخى كه تنها نوشيدنى آن كمى

در اتـاقى تنهـا رهـا    « برسـاليرى »راهرو بسيار طوالنى، مرد جوانى اهـل   يك

حركـت و آرام بـه پهلـو     مـرد. بـى   بود و داشت به آرامـى از كـزاز مـى    شده

 رسيد و چشمانش باز بود، نه نظر مىبود و هر چند هنوز زنده به  خوابيده

 توانست بشنود و نه چيزى بفهمد، در واقع رها شده بود تا بميرد! مى

 خواستند تا به والدين يا بسيارى از سربازان فرانسوى از من مى

 ها را پر ى آن ى دور افتاده ها كه در ذهنشان جاى خانواده فرمانده آن

 كرد نامه بنويسم. مى
كنـتس  »يك بـانوى شـريف برسـيايى بـه نـام     « 1نت كلمنتس»در بيمارستان 

ناپـذيرى، خـود را وقـف پرسـتارىاز      بـا از خـود گذشـتگى وصـف    « 2برونا

 بيماران قطع عضو نمود. سربازان فرانسوى با اشتياق از او حرف

 شد. او با زدند. تنفر آورترين جزييات هرگز باعث لغزش او نمى مى

 آن كلمات، شكوه ايثار او را« ادرم!من م»اى به من گفت:  سادگى موقرانه

 آشكار كرد.يك مادر واقعى!
 يك روز در خيابان، پنج بار پشت سر هم مردم شهر برسيا در مسير ماز

                                                           
1

     1- St. Clement. 

 
2

     2- Countess Bronna. 
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 هاى آنان بروم و براى افسران ـ سرگردها، از من خواستند تا به خانه

 هايى كه به خانه برده و با اشتياق و محبت از آنان ها و ستوان سروان

 كردند، زبانشان را ترجمه كنم. يى مىپذيرا
 هاى مهمانى را توانستند حتى يك كلمه از حرف البته اغلب اوقات نمى

 دانست بفهمند؛ و افسر زخمى كه معموالً نگران و عصبى كه ايتاليايى نمى

 شد، شود عصبانى مى هاى او نمى بود با فهميدن اين كه كسى متوجه حرف

 ديد كه در مقابل محبتى كه به او نه را مىمخصوصا وقتى نا اميدى اهل خا

 تابى و بد اخالقى ناشى از تب و درد او نصيبشان دادند فقط بى نشان مى

 شد. در يك مورد ديگر، يك دكتر ايتاليايى قصد داشت از يك افسر مى

 خواهد مجروح خون بگيرد، ولى افسر مجروح به خيال اين كه دكتر مى

 درت مقاومت كرد و به خاطر هيجانى كه ازدست او را قطع كند با تمام ق

 شدت ناراحتى به وى دست داده بود به خود آسيب زيادى رساند.

 آمد، تنها چيزى كه به قربانيان وجود مى هنگامى كه چنين سوء تفاهمى به

بـود.   بخشيد توضيحاتى اطمينان دهنده به زبان مـادرى  سولفرينو آرامش مى

 امش و صبر خود را فداى كسانىقدر با آر مردم برسيا اكنون چه

 ها ها نيز خود را فداى اين مردم و كشورشان نمودند تا آن كردند كه آن مى

 رفت، اندوه ى بيگانه آزاد سازند. وقتى بيمارى از دنيا مى را از سلطه

 شد كه اطرافيانش خالصانه و آشكار بود و اين وقتى قابل لمس مى

 م مذهبى تابوت يك افسر فرانسوىديدم كه در مراس هايى را مى خانواده

 ى سنت جان تا آخرين را در سرتا سر خيابان طويل سرو از دروازه

 كردند. افسر فرانسوى فقط چند روز اش در كامپو سانو دنبال مى خانه

 كردند كه گويى براى ها چنان برايش گريه مى مهمان اين مردم بود، اما آن

 كنند، براى او كه حتى ىيك دوست، يك پدر و يا يك فرزند گريه م

 دانستند. اسمش را نمى
 شدند. در بيشتر مردند شبانه دفن مى سربازانى كه در بيمارستان مى

 ها توجه ى شناسايى آن موارد حداقل در يادداشت كردن نام يا شماره
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 شد كه البته عمالً در كاستيليون غير ممكن بود. زيادى مى
 ور، تعداد مجروحينى را كه بهتمام شهرهاى لمباردى با افتخار و غر

 ها سپرده شده بودند، اعالم كرده و از گوشزد كردن سهمشان از آن

ــى  ــرور مــ ــاس غــ ــروحين احســ ــامو مجــ ــد. در برگــ ــا 1كردنــ  2و رمونــ

 هاى رسانى خيلى خوب سازماندهى شده بود. جمعيت تشريفاتكمك

 لشدند كه توجه قاب هاى امداد يارى مى رسانى توسط بانوان و كميته كمك

 هاى كرمونا يك داشتند. در يكى از بيمارستان ستايشى به بيماران ابراز مى

 ما چيزهاى خوب را براى دوستانمان در ارتش»دكتر ايتاليايى گفته بود:

صـورتى   دهيم، در داريم و ملزومات ساده را به دشمنانمان مى متحد نگه مى

 جيه اينو براى تو«. شود كه بميرند خيلى بدتر از اين نصيبشان مى

 رحمانه افزود كه از سربازان ايتاليايى كه از ورونا و مانتوآ سخنان بى

 ها مجروحين فرانكو ساردينى را برگشته بودند شنيده است كه اتريشى

 توجهى بميرند. يكى از بانوان شريف كرمونا، رها كردند تا بر اثر بى

 با نهايتهاى دكتر را شنيده بود و همچنين خود را  كنتس... ، كه حرف

 خيرخواهى وقف بيماران كرده بود، با عجله براى اظهار اختالف نظرش

 ها و متفقين توجه دارد و هيچ تفاوتى بين گف كه به يك اندازه به اتريشى

 زيرا سرورمان عيسى مسيح»شود. او گفت:  دوست و دشمن قايل نمى

 مكناگر چه م«. شدند ها در عمل نيك قايل نمى هيچ تفاوتى بين انسان

 ها اسير شده بودند است در ابتدا با مردان ارتش متفقين كه توسط اتريشى

 هاى مربوطه نادرست و با خشونت رفتار شده باشد، اما گزارش

 كردند. اند و به هيچ وجه چنين اظهاراتى را تصديق نمى آميز بوده مبالغه
 در پذير بود بدون پزشكان فرانسوى نه تنها هر كار انسانى را كه امكان

 نظر گرفتن مليت انجام دادند، بلكه از ناتوانى خود و اين كه قادر نيستند

                                                           
1

     1- Bergamo. 

 
2

     8- abioInc. 
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 جا بايد سخنان كردند. در اين كار بيشترى انجام دهند گله و شكايت مى

ــر ســونرير ــاق كــوچكى  »گفــت:  را نقــل كــنم كــه مــى  1دكت ــه ات هرگــاه ب

هـاى شـديدا مجـروح     حاوىبيست و پنج تخت در كرمونـا كـه بـه اتريشـى    

شـود.   ترين اندوه در ذهنم تكرار مـى  كنم، عميق يافته بود فكر مى اصاختص

روح اين مردان را به خاطر بياورم كه بـه   هاى الغر و بى توانم چهره مى هنوز

ــا اشــاره و فريــاد    علــت خســتگى و عفونــت، رنــگ در چهــره نداشــتند و ب

خواسـتند كـه عضـوى از     عنوان آخرين شانس زنده مانـدن مـى   دلخراش به

خواستيم نجات دهيم قطع شود؛ و در نتيجه در ميـان درد و   مى ان را كهبدنش

 رنج فراوان

 «.سپردند ى ما جان مى هاى اميدوارانه و نگاه
هـاى   ريـيس كلبيمارسـتان   2رييس كميسارياى مستقر در برسيا و دكتر گواال

سرپرسـت جراحـان ارتشسـاردينى و دكتـر      3برسيا به همراه دكتـر كمسـيتى  

پزشـك بـازرس شـهر لمبـاردى، همگـى بـه يكانـدازه ايثـار و          4كارلو كوتا

 ها را بايد با افتخار ذكر كرد. اند و نام آن فداكارى نموده

مشهور، سرپرست جراحان و بازرس ارتشفرانسـه،   5همچنين نام بارون الرى

جراح ارتش، كه هم در امور تخصصى و هم درامور اجرايى  6دكتر ايسنارد

دكتـر تيـرى    انـد و همچنـين   رى از خـود نشـان داده  توانايى و شايستگى بسيا

و يك تـيم كامـل از جراحـان دالور و خسـتگى ناپذيرفرانسـوى       7دماگرس

                                                           
1

     1- Sonrier. 

 
2

     1- Dr. Gualla. 

 
3

     2- Dr. Commissetti. 

 
4

     3- Dr. Carlo Cotta. 

 
5

     4- Baron Larrey. 

 
6

     5- Dr. Isnard. 

 
7

     6- Dr. Thierry de Maugras. 

 



 89 

جا يادى از  اين قدر و چشمگيرى انجام دادند، كه الزم بود در خدمات گران

زننـد و   هـا مـى   انسـان  ها كه دست بـه قتـل عـام    ها داشته باشيم. مطمئنا آن آن

خـدمت كسـانى را    دانند بايـد  وجب افتخار خود مىتصرف يك خاك را م

انداختن جانشان ايـن كـار    پردازند و غالبا با به خطر ها مى كه به درمان انسان

 دهند به شايستگى ارج نهند. را انجام مى
اسـتاد آناتومىـدر    1يك جراح انگليسى ـ آمريكايى به نام دكتر نورمن بـتن  

بـراى  2نادا، داوطلبانه از استراسبرگهاى تورنتو در شمال كا يكى از دانشگاه

 جـا آمـده بـود و بـه دنبـال او دانشـجويان       كمك به اين مردان فداكار به اين

 و ديگر شهرهاى ايتاليا،با عجله خـود را بـه منطقـه    4، پيزا3پزشكى از بولوگنا

 رساندند.به جز ساكنين برسيا تعدادى مسافر فرانسوى، سويسى و

 ى خدمات آمده بودند و به خود براى ارايه بلژيكى با مجوز دولتى به ميل

 هايى از قبيل كردند و خوردنى ها كمك مى رفتند و به آن ها مى بيمارستان

 كردند. ها اهدا مى پرتقال، شربت، قهوه، ليموناد و همچنين توتون به آن

 اى يكى از مسافران در ازاى يك اسكناس آلمانى يك فلورين )سكه

 به يك كروات داده بود. اين كروات در طول انگليسى معادل دو شلينگ(

 كرده كه آن ديده است با التماس درخواست مى ماه اخير از هر كسى كه مى

 توانست از اين مقدار پول را تعويض كند، چرا كه در غير اين صورت نمى

 ى ديگرى ببرد. داد استفاده اش را تشكيل مى كم كه دارايى
اى كهبراى  فرانسيسكن با اقدام غيورانهيك راهب  5در بيمارستان سن گتانو

 بيماران انجام داد مشهور شد. همچنين يك سرباز جوان اهل

                                                           
1

     7- Dr. Norman Bettun. 

 
2

     8- Strasburg. 

 
3

     9- Bologna. 

 
4

     91- sdgc. 

 
5

     1- San Geatano. 
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ــيس   1پيــدمونت ــود، از شــهر ن ــه ب ــوده بهبــود يافت ــه  2كــه خــود مجــروح ب ب

 هاى فرانسوى و ايتاليايى صحبت كند و توانست به زبان جاآمده بود مى اين

 كرد، او ن لمباردى ترجمه مىشكايات و تقاضاهاى بيماران را براى پزشكا

 3را به عنـوان متـرجم هـم زمـان پـيش خـود نگـه داشـتند. در شـهر پياسـنزا          

 سهبيمارستان شهر توسط آقايان و بانوان اصيل شهر كه همانند بهياران و

 شد. يكى از همين بانوان خانم جوانى بود كردند اداره مى پرستاران كار مى

 و خواهش كرده بودند كه به خاطر تباش بارها و بارها از ا كه خانواده

 ها شيوع يافته بود اين كار را رها كند، خطرناك و مسرى كه در بيمارستان

 اى كه براى خود تعيين اما على رغم تمام اين تقاضاها او به انجام وظيفه

 
يد كـه  المللى را تنظيم نما اصول بين»....در ژنو:  9163كنفرانس ديپلماتى                          

هـاى   و ممكـن اسـت اصـول جوامـع بـراى آزاد كـردن زخمـى        با موافقت عمـوم تصـويب شـده   

 «.مختلف اروپايى را بنا كند... كشورهاى

 
 قدر شور و شوق و محبت كرده بود در كمال غيرت و متانت ادامه داد و آن

 او بيمارستان را: »گفتند ها مى داشت كه تمام پرستاران او را پرستيدند. آن

 «.كند پر از شعف و شادمانى مى
 قدر ارزشمند بود اگر در شهرهاى لمباردى تنها صد بهيار و آه كه چه

 داشت! چنين گروهى پرستار داوطلب با تجربه و اليق وجود مى

 هاى ناچيز و ى مركزى تشكيل دهد كه كمك توانست يك هسته مى

 د و متبحرانه حول آن سامان يابد واى به هدايت كار آم هاى پراكنده تالش

 يافتند ها كه كار را بلد بودند فرصتى نمى شكل بگيرد.اما در آن شرايط،آن

 هاى مورد نياز را در اختيار ديگران بگذارند و اكثر ها و راهنمايى تا توصيه
                                                           

1
     2- Piedmont. 

 
2

     4- edai. 

 
3

     4- Piacenza. 
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 كسانى كه با نيت خير مشغول فعاليت بودند متأسفانه از دانش و تجربه

 ها نا كافى و در اكثر موارد هاى آن ند و در نتيجه تالشكافى برخوردار نبود

 تأثير بود. بى
 هنگام مواجه شدن با چنين وضعيت بحرانى با معدودى انسان شيفته

 كردند چه و پر شور و شوق كه هر كدام جداگانه و پراكنده عمل مى

 شد  كرد؟ مى
 مردمى  در پايان هفته يا ده روز اول، حرارت و غيرت انسان دوستانه

 شايبه بود، رو به سرد شدن نهاد. به چنان خالصانه و بى برسيا كه آن

 هاى شريف و بزرگوار، مردم شهر خسته و استثناى چند نفر از انسان

 تجربه و ناآگاه شهر غذاهايى فرسوده شده بودند. عالوه بر اين ،مردم بى

 الًآوردند كه براى مجروحين اص ها و كليساها مى به داخل بيمارستان

 ها به اين مراكز جلو مناسب نبود و به همين علت الزم شد تا از ورود آن

 گيرى شود. پيامد اين اقدام بسيار زياد بود، مثالً اگركسى قصد داشت يكى

 دو ساعت را در كنار بيماران سـپرى كنـد، حـاال بـراى ورود بـه بيمارسـتان      

 گرفتن مجوزمجوز الزم بود، به خودش زحمت نمى داد كه برود و براى 

 هايى كه تمايل داشتند خدمتى انجام دهند، با انواع اقدام كند. خارجى

 ها براى مأيوس كردنشان كافى بود، شدند و همين رو مى موانع متعدد روبه

 اما داوطلبين برگزيده و متبحرى كه توسط مؤسسات امداد فرستاده

 به آسانى شدند و از طرف مقامات مجوز داشتند و مورد تاييد بودند مى

 توانستند توانستند از تمام اين مشكالت و موانع بگذرند و مطمئنا مى مى

 اندازه مفيدتر واقع شوند. بى
 ى اول بعد از جنگ، مجروحينى كه دكترها بعد از رد در طول هفته

 ديگر»گفتند:  دادند و زير لب مى شدن از كنار تختشان سرى تكان مى

 درت مورد مراقبت بيشترى قرار، به ن«توان برايش كارى كرد نمى

 ى شدند تا بميرند. اين امر با مشاهده گرفتند و خيلى راحت رها مى مى

 بايست به آن تعداد زياد مجروحين رسيدگى تعداد كم بهيارانى كه مى
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 رسيد و به همان اندازه كه منطقى كنند، در حقيقت بسيار طبيعى به نظر مى

 هايى را و ظالمانه هم بود. اين كه انسانناپذير بود ناراحت كننده  و اجتناب

 بايد بدون كمك رها كرد تا بميرند فقط به اين دليل بود كه وقت ارزشمند

 شد كه بايست صرف كسانى مى جا حاضر بودند مى امدادگرانى كه در آن

 امكان نجاتشان وجود داشت. بنابراين تعداد كسانى كه زودتر از موعد

 اى كه هاى بيچاره سيار زياد بود. اين انسانمقرر محكوم به مرگ بودند ب

 قدر ها آن اى شدند ناشنوا نبودند، آن مشمول چنين حكم سنگدالنه

 اند و محزون و محروم احساس داشتند كه درك كنند به حال خود رها شده

 ها با كشند. مرگ بعضى از آن هاى آخر را مى از هرگونه اعتنا، نفس

 تر و ان پياده نظام فرانسوى بسيار تلخجاى برخى از جوان هاى بى شوخى

 هـاى جزيـى در   شد. ايـن جوانـان، مجروحينـى بـا زخـم      تر مى كننده ناراحت

 گونه سكوت و ها بسترى بودند و براى شور بختان هيچ هاى كنار آن تخت

 آرامشى باقى نگذاشته بودند. در بعضى موارد افرادى كه دوستشان در

ها خود در شـرف مـرگ بودنـد،     ود و آنشان به تازگى مرده ب تخت كنارى

 بايست شاهد رفت و در اين حال مى لحظه نيرويشان بيشتر تحليل مى هر

 بودند و تمام اين چيزها را در رفتار نا مناسب با جسد دوستشان مى

 ى اين احوال، اين مرد همين قدر شانس ديدند. با همه سرنوشت خود مى

 اى عمرش مجبور نباشد بهه و اقبال داشته است كه در آخرين نفس

 اش در مقابل چشمانش مردمى نگاه كند كه با سوء استفاده از ضعف بدنى

 چه را كه مايل باشند از آن به سرقت كيف او را زير و رو كنند و هر آن

 ببرند.
 اش در هاى خانواده ى ديگرى يك هفته بود كه نامه مجروح رها شده

 رساندند، ممكن بود او در ا به او مىها ر ى پست مانده بود. اگر نامه اداره

 ها آرامش نهايى را كه احتياج داشت بيابد. او چندين بار از نگهبان اين نامه

 ها را برايش بياورند تا بتواند قبل از رسيدن آخرين خواهش كرده بود تا آن

 ها به خود زحمت چنين كارى ها را بخواند، اما آن هاى عمرش آن ساعت



 93 

 دادند كه كارهاى ديگرى براى انجام ط به تندى پاسخ مىدادند، فق را نمى

 دادن دارند و براى او وقتى ندارند.
 شد اگر با مرگى قدر براى تو بهتر مى ى بيچاره! چه اى رنجديده

 شدى، اى در ميدان جنگ و خونريزى مواجه مى ى گلوله ناگهانى به وسيله

 نامند! دست آخر مى در ميان وحشتى با شكوه و با جالل كه آن را افتخار

 نام تو با افتخار همراه شد، اگر تو در كنار سرهنگ خود بر زمين افتاده

 بودى، در نبرد براى پرچمت، حتى بهتر بود در حالى كه هنوز جان در بدن

 شدى، به دسـت روسـتاييانى كـه توقيـف و ملـزم      داشتى به خاك سپرده مى

 جان و ها تو را بى آنشده بودند كه در ميدان جنگ چنين كنند، وقتى 

 گاه هوش از روى تپه سايپرس يا دشت مدوال بر داشته بودند، آن بى

 انجاميد، در حداقل غصه و عذاب حاكى از ترس تو چندان به طول نمى

هـا را   حالى كه اكنون چيزى جز تـوالى درد و رنـج نيسـت كـه تـو بايـد آن      

كشد، بلكـه   را مى ى افتخار نيست كه انتظار تو جا عرصه كنى، در آن تحمل

ناپــذير و پـس از آن مرگــى سـرد و تاريــك در اوج    عــذابى وصـف  رنـج و 

هراس در انتظارت است. در نهايت، جاى چندان تعجبى نخواهـد   وحشت و

ى مختصـر مفقـود االثـر     تو را در دعاى مراسم تدفينت فقط با كلمه بود اگر

مبـارزان را   اى كـه  بخواننـد. اكنـون آن روح از خـود بيخودكننـده     «گمنـام »

ها را به خروش و هيجـان در   كرد چه شده است؟ روحى كه آن مى تحريك

كرد، در زمانى كـه   و چنان راز گونه به اعماق وجودشان نفوذ مى آورد، مى

گشت و در روز نبرد سـولفرينو وقتـى كـه زنـدگى خـود را بـه        جنگ آغاز

انـى از  هـا ريخـتن خـون مرد    و وقتى دليرى و شجاعت آن مخاطره انداختند

كرد، چه عاملى آنـان را بـه طغيـان و خـونريزى      طلب مى جنس خودشان را

 راندى؟ جلو مى

 اكنون آن عشق به افتخار كجاست، آن حرارت و شورى كه با صداى پر

 هاى فلزى، هاى نظامى و غرش موشك غرور و خوش آهنگ، دسته

 زترها تي ى سفير گلوله شد و صداى شيپورهايى كه به وسيله بلندتر مى
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 شد، هايى كه منفجر مى هاى فلزى و توپ ها و موشك شد، غرش بمب مى

 هاى ى خطر و تند خويى و هيجان هايى كه غيرت و شور، جاذبه در ساعت

 ى هيچ گونه هاى آنان دور كرده و اجازه غير قابل كنترل، منطق را از ذهن

 داد؟ ها نمى تفكرى را به آن
 شد ديد و درك كرد كه يت را مىهاى لمباردى اين واقع در بيمارستان

 نامند با چه بهاى گزافى خريده آن كااليى كه با آب و تاب آن را افتخار مى

 شود! جنگ سولفرينو تنها جنگ قرن نوزدهم است كه از لحاظ تلفاتى مى

مقايسـه  3و واترلـو  2، اليپزيـگ 1تواند با نبردهاى بورودينا كه داده است، نمى

 ها تعداد زخمى 9181چهارم ژوئن سال  شود. بعد از نبرد بيست و

 فيلد مارشال، نه ژنرال، هاى اتريشى و فرانكو ساردينى به سه و كشته

نفر از ارتش متفـق(   146اتريشى و  641افسر از درجات مختلف ) 9866

 و

 رسيد. دو ماه بعد اين ارقام )براى هر سه ارتش( به درجه دار مى 111/31

 ها به شدگان و يا افرادى كه در بيمارستان هنفر افزايش يافت. كشت 111/31

 ژوئن و 83علت تب و يا بيمارى كه بر اثر خستگى مفرطى كه روز 

 ى آب و هواى كشنده روزهاى بعد از آن متحمل شده بودند، و يا در نتيجه

 ى گرمسيرى در دشت لمباردى و و مهلك تابستان و گرماى سوزان منطقه

 دقتى خود سربازان بود جان قاتى بر اثر بىى اتفا يا براى مثال در نتيجه

 باخته بودند. با كنار گذاشتن تمام مسايل مربو  به رزم آرايى و تدابير

 طرف نبرد سولفرينو، براى اروپا جنگى و افتخارات، از نظر هر فرد بى

 اى مصيبت بار بود. واقعا فاجعه
 روز، در ها از برسيا به ميالن كه به خاطر گرماى سوزان انتقال زخمى
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     1- Borodino. 
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     8- sid adi. 

 
3

     4- ocKibgII. 
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 آور و تاثير گذار بود، قطارهاى مملو اى بهت گرفت، منظره شب انجام مى

 هايى كه مملو از شدند، ايستگاه ها مى از سربازان زخمى وارد ايستگاه

 هاى كم نور در دست، ساكت و آرام هايى اندوهگين بود كه با مشعل انسان

 لرزيدند، گويىجمع شده بودند. كل اين جمعيت كه از احساس و مهربانى 

 رمقى كه از هاى آرام و بى كشيدند تا به صداى ناله و زارى ديگر نفس نمى

آهـن ميـان مـيالن و     در راه شد گوش دهنـد.  قطارهاى در حال عبور بلند مى

در طـول ژوئـن بـه طـرف      شـان  هـا در عقـب نشـينى تـدريجى     ونيز، اتريشى

يا و پشيه عبور كردند، رس ى گاردا، چندين بار از مرز ميالن در نقا  درياچه

منظـور تسـهيل در انتقـال     اما راه آهن به سرعت تعمير شد و آمد و رفت بـه 

ــش   ــات ارتـ ــررى و ملزومـ ــات و مقـ ــاير و مهمـ ــه ذخـ ــين و تخليـ ى  متفقـ

 هاى برسيا، دوباره برقرار گرديد. بيمارستان
 هايى هاى بلند و باريكى بنا شده بود تا زخمى در هر توقفگاه، آلونك

 ها يا پتوهايى ساده، در كنار ها بر روى تخت زمان انتقال از گارى را كه در

 ها ميزهايى مملو از جا ببرند. در اين پناهگاه يكديگر قرار داده بودند به آن

 ها و نوارهاى تر از همه آب و همچنين پارچه نان، سوپ، شراب و مهم

 ط تاريكها نياز مبرمى بود. محي بندى قرار داشت كه هر لحظه به آن زخم

 ها در محل توقف قطارها ها و به دست جوان ى انبوهى از مشعل وسيله به

 شد و مردم شهر لومباردى كه در اين موقعيت به نيروى امدادگر روشن مى

 كردند، تا بدين وسيله ستايش و تبديل شده بودند، در كار خود شتاب مى

 دهند. بدون احترام و قدرشناسى خود را نسبت به فاتحان سولفرينو نشان

 بستند. ها زخم آسيب ديدگان را مى سر و صدا، در سكوتى مذهبى، آن

 كردند و با توجه و لطفى پدرانه و با دقت تمام ها را از قطارها خارج مى آن

 دادند. زنان ها آماده شده بود، قرار مى هايى كه براى آن بر روى تخت

 دادند ها را مى راكىها نوشيدنى و انواع خو محلى براى رفع خستگى به آن

 ى نقاهت خود هاى راه آهن نيز در بين كسانى كه دوره ها را در واگن و اين

 روى تا ميالن بودند، ى پيش را با پيشرفت خوبى پشت سر گذاشته و آماده
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 كردند. توزيع مى
 ها در ايستگاه برسيا به تعداد يك هزار نفر در ميالن، جايى كه زخمى

حرارتـى   ردم براى چندين شب با غيرت و شوق ورسيدند، م در هر شب مى

سـولفرينو را   همانند زمانى كه در مگنتـا و ماريگنـان نشـان دادنـد، شـهيدان     

 پذيرفتند. مى
 دختران خيرخواه اشراف كه طبع بلند و اشتياق پر شورشان بر زيبايى

 هاى رز را بر شان گلبرگ هاى مجلل افزود، ديگر از باالى بالكن ها مى آن

 هاى طالكوب هاى براق، نوارهاى ابريشمى و بر صليب شىسردو

 ى هاى سوزانى كه زاييده افشاندند؛ اكنون ديگر از چشمانشان اشك نمى

 هايى كه خيلى زود جاى ريخت. اشك درد فراوان درونشان بود، فرو مى

 خود را به آرامش، از خود گذشتگى و فداكارى مسيح وار داد. هر

 داشت، براى آوردن مجروحين به ايستگاه آمد. اى اى كه درشكه خانواده

 طور داوطلبانه توسط مردم ميالن به اى كه به بنابراين تعداد وسايل نقليه

 هاى مجلل در كنار عدد گذشت. كالسكه 811ايستگاه فرستاده شد، از 

 هاى كوچك هر روز غروب به پرتاتوس كه محلى براى بارگيرى گارى

 شد. بانوان اشراف زاده ايتاليايى فرستاده مى قطارها و راه آهن ونيز بود،

 هاى دانستند كه بعد از مجهز كردن كالسكه اين امر را موجب افتخار مى

 ها جاى خود به تشك، ملحفه، و بالش، شخصا مهمانانشان را در كالسكه

 دهند. سربازان توسط نجيب زادگان لمباردى از قطار به داخل اين وسايط

 رسانى هايشان در امر كمك شدند و پيش خدمت ىى مجلل، حمل م نقليه

 كردند. هنگام عبور آسيب ديدگان جنگ، ها رقابت مى با شور و شوق با آن

 ى كردند و به نشانه كشيدند و ابراز احساسات مى ها هورا مى مردم براى آن

 داشتند. سپس مردم در اطراف احترام كالهشان را از سر بر مى

 افتادند و با كردند به راه مى ى حركت مىهايى كه به آهستگ كالسكه

 هاى غمگين مجروحين را روشن هايى كه به دست داشتند، چهره مشعل

 كردند توانستند سعى مى جا كه مى كردند و در همين حال سربازان تا آن مى
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 ها ها و منازل، جايى كه كمك لبخند بزنند. جمعيت تا درهاى مهمانخانه

 كردند. ا بود، مجروحين را همراهى مىه صبرانه در انتظار آن بى
 هر خانواده در شهر ميالن مصمم بود تا يكى از مجروحين فرانسوى را

 دارى كنند و از هيچ تالشى براى تسلى دادن درد اين هاشان نگه در خانه

 هايشان و دوستانشان دور افتاده بودند، سربازان كه از كشورشان، خانواده

 ها نهايت مراقبت و ترها در منازل و بيمارستانكردند. بهترين دك دريغ نمى

 دادند. زنان متعلق به باالترين توجه را نسبت به مجروحين انجام مى

 طبقات اجتماعى ميالن، دليرانه و دايم به مجروحين محبت و توجه

 نمودند و با پايدارى تحسين برانگيزى از مقامات عالى، سربازان و مى

، 2، مـادامبوزلى 1كردند. مادام آبولديـدكپى  مى افسران به يك اندازه مراقبت

ىـديگر، عـادات    زاده و بسيارى اززنان اشراف 4، نكومتس تاورنا3مادام ساال

 روزمره و آسايش و آراستگى هميشگى خود را فراموش

 هاى هاى سربازان دردمند ماندند و فرشته ها در كنار تخت كرده و ماه

 ترين خودنمايى ها بدون كوچك نىمحافظ بيماران بودند، تمام اين مهربا

 وقفه و دلدارى و توجهى كه اين بانوان به گرفت. مراقبت بى صورت مى

 هاى مجروحين ى قدردانى خانواده ها را به حق شايسته خرج دادند، آن

 ها خود انگيخت. بعضى از آن نمود و تحسين خاص و عام را بر مى مى

 ان خويش لباس عزا به تنمادرانى بودند كه در غم از دست دادن عزيز

گفـت،   5هـا ايـن سـخنان ارزشـمند را بـه دكتـر برترانـد        داشتند. يكى از آن

هنگـامى كـه بـا    « مارشـزا »جا نقل كنم.  ها را در اين كهبسيار بجاست كه آن

                                                           
1

     1- Uboldi de Capie. 

 
2

     2- Boselli. 

 
3

     4- ecgc. 

 
4

     3- nii aIoKiggi mcaibnc. 
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     5- Dr. Berteherand. 
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ترين پسـرم جـدا    جنگ مرا از بزرگ»كرد گفت:  برتوراند درد دل مى دكتر

جنگيد بـا يـك    مى 1سبا ستوپول ماه پيش وقتى در ارتش شما در 1 كرد، او

 آيند و من گلولهكشته شد. وقتى شنيدم كه مجروحين فرانسوى به ميالن مى

 ها كمك كنم، احساس كردم خداوند بهترين دارى از آن توانم در نگه مى

 «.تسلى را براى من فرستاده است
ــو  ــتس ورى بوروميـ ــه 2كنـ ــيس )كميتـ ــداد(  ، ريـ ــزى امـ ــده  3ى مركـ عهـ

 رنامه ريزى در انبارهاى ملحفه و وسايل پانسمان بود ودارسازماندهى و ب

 ى زياد هر روز چند ساعت را به خواندن كتاب براى رغم مشغله على

 داد. مجروحين اختصاص مى
 همه جا در ميالن مملو از بيماران بود. كاخ بوروميو سيصد مجروح را

 در خود جاى داده بود. مادر روحانى اعظم صومعه اورسلين، خواهر

ى خيرخواهانـه و سـتودنى، بيمارسـتان بزرگـى      بـا روحيـه   4مارينا ويـدمارى 

 طور كامل كرد كه نمونه و الگوى نظافت و نظم بود و به راسرپرستى مى

 شد. اش اداره مى هاى صومعه توسط راهبه
 ديديم كه ى فرانسوى را مى هايى از سربازان بهبود يافته به تدريج دسته

 هايشان با آفتاب شدند، در حالى كه چهره مى ى تورين عازم سفر از جاده

 ها دستشان را به گردنشان حمايل كرده بودند، ايتاليا تيره شده بود. بعضى

 هاى اى جاى زخم رفتند و عده اى به كمك چوب زير بغل راه مى عده

 شان پاره و نخ نما شده هاى ارتشى عميقى در بدنشان مانده بود. يونيفرم

 هاى اعالى نخى پوشيده بودند كه هايى با پارچه لباس ها بود، اما زير آن

جـايگزين   سخاوتمندانه توسط ثروتمندان ايتاليايى برايشان تهيه شده بود تـا 
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در دفـاع از   خـون شـما  »گفتنـد:   ها مـى  شان شود. ايتاليايى هاى خونين پيراهن

نگـه داريـم تـا     هاى شما را خواهيم پيراهن كشور ما ريخته شده است. ما مى

افـراد قـوى و    هـا  تنها چند هفته پيش، ايـن «. هميشه اين را به ياد داشته باشيم

بعـدى بـا يـك     سالمى بودند و اكنون يكى بدون دست، ديگرى بدون پا، و

را تحمـل   باند خونى دور سرش، و همـه بـا رضـايت و خضـوع درد و رنـج     

و يا حتى  توانند به كار نظامى ادامه دهند ها ديگر هرگز نمى كنند، اما آن مى

 هايشان باشند. به طرز تلخ و اندوهناكى، كمكى براى خانواده

 ى ترحم و دلسوزى همه و بينند كه به مايه پيشاپيش خودشان را مى

 اند. سربارى براى ديگران و خودشان تبديل شده
 ام هنگام ورود به ميالن پس از بازگشت از توانم از بيان خاطره نمى

 ر راه بازگشت به ميالن من به همراه پيرمردسولفرينو چشم پوشى كنم. د

ى سـابق مجلـس و شـهردارقديم     نماينده« 1ماركيس دبرياس»محترمى به نام 

 بوردو بودم. ماركيس كه ثروت فراوانى داشت، داوطلبانه و تنها با

 هدف كمك به سربازان مجروح به ايتاليا آمده بود. از قضا و خوشبختانه

 ت اين انسان بزرگوار و نوعدوست را بهمن كسى بودم كه اسباب عزيم

 نظمى در ى اول جوالى، شلوغى و بى برسيا فراهم كردم. در طول دو هفته

 كردم، به حدى بود كه ايستگاه پورتاتوسا، جايى كه من او را همراهى مى

 نمود. على رغم سن، آهن بسيار مشكل مى هاى راه رسيدن به درشكه

 ى من او از طرف )زيرا به عقيدهموقعيت و مأموريت رسمى كه داشت 

 دولت فرانسه عهده دار يك مأموريت كامالً خيرخواهانه بود(، ماركيس

 خواست، جايى براى خـود بگيـرد. ايـن    توانست در قطارى كه مى اصالً نمى

 مثال كوچك شايد بتواند تا حدودى تصورى از جمعيت عظيمى كه

 بودند، ايجاد كند. ايستگاه و مسيرهاى منتهى به آن را اشغال كرده
 چندين اتفاق زيبا و جذاب ديگر هست كه تا ابد ناگفته خواهد ماند.

                                                           
1

     1- Marquis Ch. De Bryas. 
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 مرد فرانسوى ديگرى كه تقريبا نا شنوا بود و سه هزار فرسنگ راه آمده

 اى انجام داد. بود تا از هموطنانش مراقبت كند، كار بسيار بزرگ منشانه

 يشى تقريبا به حال خودوقتى به ميالن رسيد، متوجه شد كه مجروحين اتر

 رها شده اند، بنابراين او بيشتر وقت و نيرويش را به آنان اختصاص داد و

 ها را يارى نمود؛ و اين چنين بود كه رفتار از هر راهى كه امكان داشت آن

 رفتارى سال پيش از يك افسر اتريشى ديده بود با خوش 38بدى را كه 

 پاسخ داد.
 د هجوم ارتش مقدس واقع شد، اينكه فرانسه مور 9193در سال 

 افسر اتريشى نزد پدر و مادر اين مرد فرانسوى، كه در آن زمان يك

 پسر بچه بود، موقتا ساكن شده بود. پسرك مبتال به نوعى بيمارى بود كه

 موجب انزجار افسر خارجى شده بود. قبل از اين كه كسى بتواند مانعش

 و با خشونت از خانه بيرونشود، اين اتريشى پسرك بيچاره را گرفت 

 انداخت و اين اقدام وحشيانه، پسرك را تا آخر عمرش ناشنوا كرد.
 هاى ميالن يك استوار گارد زوآوها بسترى بود. در يكى از بيمارستان

 او مردى قوى اندام و با عزت نفس بود كه پايش قطع شده بود و عمل

تحمـل كـرده بـود.     اى ترين گاليه و ناله جراحى دردناكى را بدون كوچك

اش  از مدت كوتاهى، با اين كه وضعش رو به پيشـرفت بـود و بهبـودى    پس

رضايت بخشى داشت، دچار افسـردگى شـديدى شـد. افسـردگى وى      روند

 شد كامالً غير قابل توجيه بود. روزى يكى از روز بيشتر و بيشتر مى كه هر

 يد تـا بـه حـال   ها، او را با چشمانى پر از اشك ديـد، چشـمانى كـه شـا     راهبه

 اشكى نريخته بودند. راهبه با اصرار زياد علت آن را پرسيده بود كه در

 ى مخارج كننده نهايت او به خواهر روحانى اعتراف كرده بود كه تنها تأمين

 زندگى مادر پير و ناتوانش است و وقتى تندرست بوده، هر ماه پنج فرانك

 رستاده است؛ و حاال اوف كرده، برايش مى كه از درآمدش پس انداز مى

 دانست كه مادرش تواند كمكى براى مادرش باشد و مى بيند كه نمى مى

 بايد نياز شديدى به پول داشته باشد، چرا كه نتوانسته اين كمك ناچيز را
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 ى پنج فرانكى به برايش بفرستد. راهبه دلش براى او سوخت و يك سكّه

بفرســتد، امــا وقتــى كنــتس وى داد كــه بالفاصــله معــادل آن را بــه فرانســه 

.كه نسبت به اين مرد دالور و ارجمند ارادت خاصى پيدا كـرده بـود،   1تى...

افسردگى مرد با خبر شد و خواست كه مقدارى پول به ايـن مـرد و    از علت

لطفا »تقديم كند، وى قبول نكرد. او به سادگى تشكر كرد و گفت:  مادرش

تر از من بـه آن نيـاز دارنـد. بـراى     را براى كسانى نگه داريد كه بيش اين پول

 اميدوارم از ماه ديگر بتوانم مثل سابق پول بفرستم، چون به زودى مادرم هم

 «.توانم كار كنم مى
 يكى از بانوان بزرگوار ميالن كه داراى اسم و شهرت تاريخى است،

 تخت در اختيار مجروحين گذاشت. در بين 981يكى از قصرهايش را با 

 شدند يك نارنجك انداز دارى مى اين قصر با شكوه نگه سربازانى كه در

 سپاه هفتادم بود كه يك دستش قطع شده و در حال مرگ بود. اين بانو در

 اش تالش براى تامين آسايش و تسلى مرد مجروح، از او در مورد خانواده

 سؤال كرد و او گفت كه تنها پسر يك زن و شوهر روستايى در منطقه

هـا دچـار    ا غـم و انـدوهش ايـن بـود كـه بـا مـرگش آن       است و تنه 2«گرز»

توانـد   و رنج زيادى خواهند شد، چون او تنها كسى است كـه مـى   گرفتارى

تـرين تسـلى و    ها را تامين كند. او همچنـين گفـت بـزرگ    زندگى آن خرج

براى او اين خواهد بود كه بتواند قبل از مرگش مـادرش را ببينـد و    آرامش

گوار بدون اين كه چيزى به سرباز بگويـد عـزم سـفر    اين بانوى بزر ببوسد و

قطـار مـيالن را تـرك كـرد و بـه گـرز رفـت و بـا نشـانى كـه از            كرد. او بـا 

فرانـك بـه پـدر     8111جـا   ها را يافت. در آن داشت آن ى مجروح خانواده

اش را باخود به ميالن برد. شش  مادر فقير و روستايى عليل مرد تقديم كرد و

وگوى اين بانو با سرباز، مادر و پسر همديگر را در آغوش  گفت روز بعد از

                                                           
1

     1- Countess T... . 

 
2

     2- Gers. 
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ها را به  هاى نيكوكارى كه آن ريختند و براى انسان بودند و اشك مى گرفته

 كردند. رسانده بودند، آرزوى سعادت مى هم
*** 

 ام و ها را بازگو كرده هاى درد و اندوه انسان اما چرا من تمام اين صحنه

 ام؟ چرا با اين ار را در خوانندگانم برانگيختهعواطف و احساسات اندوهب

 ام و تمام به ظاهر غرور بيجا بر روى اين تصاوير رقت بار درنگ كرده

 ام؟ ها را با پايبندى كامل به صداقت و صحت دنبال و نقل كرده جزييات آن
 طرح چنين پرسشى كامالً طبيعى است. شايد بهتر باشد با پرسش

 ديگرى به آن پاسخ دهم:
 هاى يا اين امكان وجود ندارد كه در زمان صلح و آرامش، انجمنآ

 امدادى تشكيل داد تا داوطلبانى مشتاق، ايثارگر و كامالً متخصص و

 شايسته همانند آنانى كه در زمان جنگ از مجروحين و مصدومين مراقبت

 ها فعاليت كنند؟ نمودند، در آن
*** 

 1«عيـــت حاميـــان صـــلحجم»هـــاى  وقتـــى كـــه بايـــد از اميـــدها و آرمـــان

هــاى اصــيل مردانــى چــون )كنــت دى  و آرمــان 2هماننــدراياهاى ســن پيــر

 دست كشيد.3سلون(
 كنيم كه: وقتى كه اين سخن يكى از متفكران بزرگ را تكرار مى

 كشند و اند كه بدون نفرت از هم، يكديگر را مى ها به جايى رسيده انسان»

 «.كردن متقابل يكديگر استباالترين افتخار و زيباترين هنرها، نابود 
 جنگ»شود كه  گفته مى« كنت ژوزف دى مستر»وقتى كه عمالً از قول 

 «.امرى الهى است

                                                           
1

     1- Society of the Friends of Peace. 

 
2

     2- St-Pierre. 

 
3

     4- aIenK ii eiggIn. 
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 شود، وقتى كه ابزارهاى وحشتناك كشتار جمعى، هر روزه ساخته مى

 آن هم با پشتكارى كه شايسته است صرف ساخت چيزهاى بهترى شود،

جمعى در اكثر ممالـك اروپـايى   و وقتى كه سازندگان اين ابزارهاى كشتار 

 هاى تسليحاتى هستند، مورد تشويق و ستايش قرار درگير رقابت كه

 گيرند. مى
 ها و داليل ديگر و نهايتا وقتى طرز فكر در اروپا با بسيارى از نشانه

 هايى در آينده اند تا خبر از احتمال وقوع جنگ دست به دست هم داده

 ها دير يا زود به سختى ممكن خواهد هايى كه اجتناب از آن دهند، جنگ

 بود...  .
 با در نظر گرفتن تمام اين چيزها، چرا نتوانيم از صلح و آرامش نسبى

 ى شأن انسانى است، پاسخى كنونى سود جسته و از ديدگاهى كه شايسته

 براى اين سؤال بسيار مهم و جهانى بيابيم؟
*** 

 ها به اين امر كه تا اين انمن اطمينان دارم كه با آغاز تفكر و توجه انس

 حد به نفع همگان است، افرادى به انديشه و نوشتن در اين باره خواهند

 تر و تواناتر هستند، اما در اين فاصله، آيا پرداخت كه چه بسا از من شايسته

 اين واضح و آشكار نيست كه براى رسيدن به اين هدف ارجمند، قبل از

 ى بزرگ يده به تمام اعضاى خانوادههر چيز الزم است كه اين طرح و ا

 هاى بزرگ و تمام اروپايى ارايه شود و بتواند توجه و همدردى تمام روح

 دست آورد؟ افتند را به هايى كه با ديدن رنج هم نوعانشان به لرزه مى قلب
 ها هايى اگر هم شكل بگيرند و بقاى هميشگى آن چنين جمعيت

 يتى نخواهند داشت، اما هميشهتضمين شود، طبيعتا در زمان صلح فعال

 ها نه تنها هاى احتمالى، سازمان يافته و آماده خواهند بود. آن براى جنگ

 دست توانند حس تفاهم و همكارى صاحبان قدرت كشورهايشان را به مى

 هاى آورند، بلكه اين توانايى را دارند كه در صورت وقوع جنگ از دولت

 ها را به انجام فعاليت است كنند كه آنديگر، اختيارات و امكاناتى را درخو
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 مؤثر و كارآمد قادر سازد.
 هايى را بايد افرادى تشكيل بنابراين، گردانندگان اصلى چنين انجمن

 ترين منزلت هستند. اين مراكز دهند كه داراى پر افتخارترين سوابق و عالى

 ه وها و نيات خيرخواهان ى افرادى كه با انگيزه توانند در جذب همه مى

 كار انسانى و نيك دوستانه حاضرند وقت خودرا صرف انجام اين انسان

 كنند، مؤثر باشند. كار اين مؤسسات آن خواهد بود كه در صورت وقوع

 جنگ )با توافق و يا به عبارت ديگر با حمايت و تحت فرمان كميسارياى

 ها كمك و امداد برسانند و به دنبال آن  كار مراقبت و ارتش( به جبهه

 دارى از مجروحين را تا حصول بهبودى كامل ادامه  دهند. نگه
 چـه فكـرش را بكنيـد،    تـر از آن  چنين از خود گذشتگى و ايثار بسيار آسـان 

 شود. افراد زيادى هستند كه اگر بدانند وجودشان مفيد خواهد يافت مى

 ها در اختيارشان بود و باور كنند كه با حمايت و امكاناتى كه دولت

 توانند به راستى كار نيكى را انجام دهند، مطمئنا حاضرند رند، مىگذا مى

 ى ى خودشان عازم جبهه شوند و براى مدتى به اين وظيفه حتى با هزينه

 بسيار انسان دوستانه عمل كنند. در اين عصر كه غالبا آن را سرد و

 هاى هاى راوف و مهربان و انسان اند، براى قلب خودخواهانه ناميده

 ى ى خودشان و با روحيه قدر زيبا خواهد بود كه با اراده چه سلحشور

 ى ايثار و از طلبى و با هدف تأمين آسايش هم نوعانشان و با انگيزه صلح

 ها خود گذشتگى، با همان خطراتى مواجه شوند كه سربازان مبارز با آن

 رويند. روبه
 ند انتظارك هايى را به ما نشان دهد كه ثابت مى تواند نمونه تاريخ مى

 هايى به هيچ وجه واهى و بيهوده نيست. براى اين منظور چنين ايثارگرى

 سنت چارلز»تنها دو يا سه نمونه كافى است. آيا اين حقيقت ندارد كه: 

از آن سوى قلمروش درهنگـام   9876اسقف اعظم ميالن در سال  1«بروميو

                                                           
1

     1- Saint charles Borromeo. 
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 شيوع طاعون به ميالن آمد،خودش را در معرض سرايت بيمارى

 رار داد تا شهامت و آرامش را به همگان بازگرداند؟ اين كار درق

بلزونك »تكرار شد و بار ديگر اسقف 1«فردريكو بروميو»توسط  9687سال

را به نابودىكشاند،لياقت  3«مارسيلس»در شيوع طاعون كه  2«دكسل مورون

 و 9781اى كه در  و شايستگى خود را با ايثار قهرمانانه

 همگان ثابت كرد. انجام داد به 9789
ــوان از  بعــد از آن مــى ــدان  4«جــان هــوارد»ت ــاد كــرد كــه از تمــام زن  هــا، ي

 هاى اروپا بازديد كرد و هاى امراض مسرى و بيمارستان بيمارستان

 وقتى در 9711ها را بهبود بخشيد. هوارد در سال  وضعيت بهداشتى آن

 ه تب درگذشت.بود، بر اثر مبتال ب 5«كريمه»ميان مبتاليان به طاعون در 
 هاى ، به خاطر كارهايى كه بين سال«بسانكن»از شهر « مارته»خواهر 

 ، هم براى ارتش فرانسه و هم براى متفقين انجام داد9198و  9194

 ،«باربه شينر»ى ديگر به نام خواهر  شهرت يافت و قبل از او يك راهبه

 نبه خاطر خدمتى كه به مجروحي 9711در سال « فرى برگ»اهل شهر 

 ارتش مهاجم به كشورش و مجروحين هم وطنش انجام داد، برجسته

 ومعروف شد.
 ولى من به دو مورد خاص در زمان خودمان كه با جنگ در خاور ميانه

 تر اين كه به موضوع مورد نظر نزديك است، اشاره در ارتبا  است و مهم

 رانكنم. در كريمه، هنگامى كه پرستاران مهربان از مجروحين و بيما مى

 هاى روسيه و انگلستان، ورود دو كردند، ارتش ارتش فرانسه مراقبت مى

                                                           
1

     2- Frederico Borromeo. 

 
2

     3- Belzunce de caster-Moron. 

 
3

     3- ocbgidggig. 

 
4

     5- John Howard. 

 
5

     1- Crimea. 
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 ى دو بانوى متشخص وسيله گروه متشكل از پرستارانى بخشنده كه به

 گفتند، كه يكى از اين دو گروه از طرف شدند را خوش آمد مى هدايت مى

 آمد. كمى بعد از آن كه جنگ آغاز شد، مشرق و ديگرى از شمال مى

ــز  ــن  دوشـ ــيه هلـ ــزرگ روسـ ــا بـ ــارلوت  1پالونـ ــانم شـ ــاهزاده خـ از  2، شـ

 411را همراه با  5، سنت پترزبورگ4،بيوه دوك بزرگ مايكل3وورتمبرگ

هاى كريمه، جـايى   بانو ترككردند و اين بانوان به نيت خدمت در بيمارستان

 دعاى خير هزاران سرباز روسى همراهشان بود، با او سنت پترزبورگ را كه

 ترك گفتند.
 هاى انگلستان از طرف ديگر، خانم فلورانس نايتينگل كه با بيمارستان

 و مؤسسات اصلى و مهم خيريه و نوع دوستانه آشنا بود، كسى كه لذات

زندگى تجملى را در راه وقف خود براى انجام كارهـاى خيـر تـرك گفتـه     

وزيـر جنـگ امپراتـورى بريتانيـا تقاضـا       6از طرف لرد سيدنى هربـرگ  بود،

 ىفورى دريافت كرده بود كه در آن از او درخواست شده بود به خاورا نامه

 جا به مراقبت از سربازان انگليسى بپردازد. خانم نزديك برود و در آن

 دست آورده بود در به عهده گرفتن اين كار نايتينگل كه محبوبيت زيادى به

 زيبا كه دانست فرمانروايش نيز با او همدل است، درنگ نكرد. وى در

 8وسكوتارى 7بانوى انگليسى به مقصد قسطنطنيه 47به همراه  9183نوامبر 

                                                           
1

     2- Helenpawlowna. 

 
2

     4- aecbgIKii. 

 
3

     3- oebKioribi. 

 
4

     5- Michael. 

 
5

     6- eK.odKibgrebi. 

 
6

     1- Sidney Herberg. 
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     2- Constantinople 
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     3- Scutari. 
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جـا رسـيدند، شـروع بهمراقبـت از      حركت كرد كه به محض اين كه بـه آن 

 ها بسيار زياد بود. مجروحين نبرد اينكرمان كردند كه تعداد آن

 نفر ديگر به او ملحق شدند و 81خانم استنلى به همراه  9188در سال 

جا  هاىآن رفته از بيمارستان 1تينگل اين امكان را يافت تا به باالكالواخانم ناي

فـداكارى و   هـاى طـوالنى بـا    بازديد نمايد. تمام كارهايى كه او در طول ماه

همه آشكار  ايثار براى كاهش رنج و مصيبت بشريت انجام داد، مشهور و بر

  است.
 گرفته، كه اكثرهايى كه از اين نوع صورت  چه بسيار ايثار و فداكارى

 ها ناشناخته و فراموش شده هستند! و چه بسيار كارهايى كه بيهوده آن

 هـاى سـازمان   هايى تك نفره و بدون حمايت گروه انجام گرفته، زيرا تالش

 يافته، همدردى كننده بوده است.
 داشت؟ اگر ى امداد جهانى وجود مى اگر در زمان سولفرينو، جامعه

 ژوئن در 86و  88و  83دگان داوطلب در كمك رسانان و يارى دهن

 طور در ورونا و مانتوا در زمانى تقريبا مشابه كاستيليون يا در برسيا و همين

 شد انجام داد! يا حتى پايانى كه مى داشتند؟ چه كارهاى مفيد بى وجود مى

 توان تصور كرد كه تعداد زيادى از امدادگران فعال، اى هم نمى براى لحظه

 هاى متفاوت در آن ميدان تباهى و فنا در شب بين ز مليتبا غيرت و ا

 جمعه و شنبه، هنگامى كه ناله و دعاهاى دلخراش از گلوى هزاران مرد

 شد، قادر نباشند كارى را با موفقيت انجام دهند. زخمى بلند مى

 كردند و از عذاب ها را تحمل مى مجروحينى كه شديدترين درد و عذاب

 در رنج بودند!غير قابل تصور تشنگى 
 بخت ديگر را، اگر شاهزاده آيزنبرگ و هزاران سرباز جنگجوى نگون

 به موقع دستانى دلسوز از زمين نمناك و خون آلودى كه بيهوش بر آن

 هايى رنج كردند، شاهزاده ديگر تا به امروز از زخم افتاده بودند، بلند مى

                                                           
1

     4- Balaclava. 
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 وخيم و جدى  جا ها بدون كمك ماندن در آن برد كه به خاطر ساعت نمى

 صورت اتفاقى باعث پيدا شدنش در بين شده بودند. اگر اسب او به

 گونه كه مرد، همان شد، وى مطمئنا به خاطر نرسيدن كمك مى مردگان نمى

 قــدر بــر روى  بســيارى از مــردان مجــروح ديگــر كــه مرگشــان همــان      

 اش! هايشان تأثير داشت، كه مرگ او بر خانواده خانواده
 كه دختران دوست داشتنى و زنان مهربان كاستيليون نبايد تصور شود

 ها و مجروحينى كه رسانى به سربازان جان بسيارى از زخمى در كمك

 هنوز قابل مداوا و معالجه بودند را از مرگ نجات دادند. تمام كارى كه

از  توانستند انجام دهند ايجاد كمى آرامش و تسكين براى تعدادى ها مى آن

 اطالع و ضعيف جا نياز بود، فقط زنانى بى كه در آن آنان بود. چيزى

 ها به مردانى با تجربه، مجرب و مهربان، توانا و نبود، بلكه به عالوه آن

 اليق، راسخ و سازماندهى شده و به تعداد كافى براى انجام كارها به طور

 ها و نقص و منظم و به موقع احتياج بود. در چنين مواردى كه پيچيدگى

 هاى جزيى كه در يافت، زخم ا به طرز وحشتناكى افزايش مىه كاستى

 گشتند، ناديده گرفته شدند.. هاى كشنده تبديل مى اندك زمانى به زخم
 آورى ى كافى كمك و مساعدت براى جمع اگر در آن زمان به اندازه

 هاى تنگ سن مارتينو و هاى مدوال و اعماق دره ها در دشت زخمى

 هاى كم ارتفاع سولفرينو وجود انا و يا در درههاى تند كوه فونت دامنه

 كدام از آن كرد. آن وقت هيچ كلى تغيير مى داشت، اوضاع به مى

 هاى دلتنگى و ژوئن وجود نداشت، ساعت 83هاى طوالنى انتظار  ساعت

 هاى تلخ درماندگى كه در اثناى آن مردان بيچاره دلواپسى، ساعت

 د درد وحشتناك خود براى برخاستنها و زواوها با وجو بيرسالير، اوالن

 زدند تا يكى از نامه هايشان كردند و با ايما و اشاره بيهوده صدا مى تقال مى

ــيش      ــادن پ ــاق افت ــال اتف ــان احتم ــيچ زم ــد، و ه ــان بياورن ــدى را برايش  آم

تر از چيزى كه روز بعد اتفـاق افتـاد و آن دفـن كـردن اشـخاص       وحشتناك

 نداشت.در ميان مردگان بود، وجود  زنده
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وجود  ترى بهتر از چيزهايى كه امروزه اگر در آن زمان وسايط نقليه پيشرفته

مجبور  بود، قطع عضو دردناكى كه يك سرباز پياده در گارد برسيا دارد، مى

عـدم   بود تحمل كند ضرورت نداشت. ضرورت چنان عمل رقـت بـارى از  

 هنـگ بـه  هـاى هـوايى    هـا از آمبـوالنس   توجه در زمـان حمـل و انتقـال آن   

كه  مردند، چنان شد. اگر اين افراد در زير عمل جراحى كاستيليون ناشى مى

 بسيارى از سربازان مردنـد، ايـن را بايـد مـديون بنيـه و مـزاج قـوى و سـالم        

 دانستند. خودشان مى
نـاراحتى و   بينيم كه بدون دست يا يك پا، با وقتى افراد جوان معلولى را مى

بخوريم كـه چـرا    آيا نبايد پشيمان شده و افسوسگردند،  غم به خانه باز مى

ايم كه به  نكرده هيچ تالشى براى جلوگيرى از چنين نتايج كشنده و مهلكى

موقـع، قابـل درمـان     توانست با كمك مؤثر و بـه  هايى منجر شد كه مى زخم

هـاى كاسـتيليون يـا     بيمارستان باشد؟ اشخاصى زخمى را تصور كنيد كه در

توانسـتند منظـور    ها حتى نمـى  آن ها شدند، و بسيارى ازبرسيا به حال خود ر

هـاى   ها و آه مردان آخرين نفس خود را با زبان مادريشان بيان كنند! آيا اين

 كشيدند؟ خود را باز هم با لعنت و كفر مى

 ها گوش فرا دهد و ها تسلى داده، به آن بود تا به آن ها مى اگر كسى با آن

 دركشان كند؟
 اى كه مردان شهرهاى برسيا كه با تمام شوق و عالقه نبايد تصور شود

 و لمباردى نشان دادند، ديگر كارهاى زيادى باقى نمانده بود كه انجام

 شود. هيچ زمان و در هيچ قرنى جنگى نبوده است كه در آن چنين

 ها و نيروهاى حسن نيّت و خوش قلبى به نمايش گذارده شود و چنان روح

 هايى كه انجام هر گردند. با وجود تمام فداكارىخيرخواه و با محبتى ظا

 ها كافى ى آن گرفت، اگر چه بسيار سخاوتمندانه و برجسته، اما باز هم همه

 شد چه كه انجام مى داد. هر آن شمار را نمى نبوده و جواب نيازهاى بى

 هاى گرفت تا اتريشى هاى ارتش متفقين انجام مى اكثرا براى زخمى

 ى قدرشناسى يكى از افراد نجات يافته از ستم دهنده انها نش بيچاره. اين
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 و فشار است و راياى موقت غيرت و مردانگى و مهربانى را تداعى

 كند .اين واقعيت دارد كه در ايتاليا بسيارى از زنان شجاعى بودند كه مى

 ناپـذير بـود، امـا افسـوس كـه در پايـان فقـط        ها خستگى صبر و استقامت آن

 شدند. تب و ها باقى ماندند و مردم تدريجا خسته مى نتعداد كمى از آ

 هاى مسرى، كسانى كه در ابتدا مايل به كمك بودند را ترسانده و بيمارى

 دهندگان و امدادگران، خسته و نا اميد، ديگر ساخت و كمك دور مى

 دانستند. انتظارات و توقعات را موجه نمى
 يافت دستمزد چيزىبراى كارهايى از اين قبيل كمك رساندن با در

 افتد كه خدمتكاران بيمارستان نيست كه انتظار دارند. بسيار زياد اتفاق مى

 شوند و يا كار رحم و خشن مى كنند به تدريج بى كه براى دستمزد كار مى

 سازند و يا در اندك زمانى خسته و خود را از روى تنفر و بيزارى رها مى

 سريع و فورى ضرورى و حياتى شوند. از سويى ديگر كار و عمل تنبل مى

 دهد، فردا باشد، چرا كه كمكى كه فردى زخمى را امروز نجات مى مى

 نجات نخواهد داد و اگر زمان از دست برود و قانقاريا بگيرد، از بين

 صورت داوطلب باشند. رسان به رود. بنابراين الزم است كه افراد كمك مى

 زش ديده و با تجربه، كهپرستارانى داوطلب، پر شور و اشتياق، آمو

 ى فرماندهى يا ارتش در ميدان شناخته شود و وسيله ها به جايگاه آن

 هاى نظامى هميشه ها تسهيل گردد. تعداد كاركنان بيمارستان مأموريت آن

 شد باز هم كافى نبودند، ها دو يا سه برابر مى ناكافى بود و اگر هم تعداد آن

 رد. تنها راه ممكن روى آوردن بهو اين چيزى است كه هميشه وجود دا

 شود و هميشه هم رو مى سوى مردم است كه با پاسخ مثبت آنان روبه

 ضرورى بوده است، زيرا فقط از طريق همكارى و مشاركت مردم است كه

 توانيم انتظار داشته باشيم تا به هدف مطلوبى دست پيدا كنيم. بنابراين مى

 و طبقات مختلف، چه توانايان و بايد ملتمسانه از افراد تمام كشورها

 نيرومندان و چه از كارگران فقير، درخواست كنيم. زيرا هر كس به طريقى،

 تواند كمكى براى پيشرفت بهتر كارها انجام دهد. در حد توانايى خود، مى
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 گيرد، از چنين درخواستى از زنان نيز درست مانند مردان صورت مى

 ى اند، از دختربچه تخت پادشاهى نشستههاى توانايى كه بر  شاهزاده خانم

 ى بدبختى كه اى كه يتيم است و نقش خدمتكار را دارد، از زن بيوه بيچاره

 در اين دنيا تنهاست و مشتاق وقف كردن آخرت قدرت و توانايى خود در

 طور مساوى از اش است. چنين درخواستى به راه رفاه و آسايش همسايه

 اى كه در كل تحقيقات خود، يّر و نويسندهژنرال و سرجوخه، از انسانى خ

 ها و برد تا موضوعاتى كه مربو  به زندگى انسان كار مى استعداد خود را به

 اى است منتشر كند، صورت مخصوصا هر ملت، هر ناحيه و هر خانواده

 گيرد، تا زمانى كه هيچ فردى نتواند با قاطعيت بگويد كه براى هميشه مى

 اگر يك ژنرال اتريشى و فرانسوى بتواند دراز جنگ در امان است. 

 بيمارستان بر سر ميز پادشاه پروس در كنار يكديگر بنشيند و مانند دو

 تواند آنان را از بحث و بررسى دوست با هم صحبت كنند، چه چيزى مى

 ها را برانگيزد، بازدارد؟ در مورد موضوعى ارزشمند كه عالقه و توجه آن
  وقتى فرماندهان فنون نظامى، ازدر بعضى موارد خاص، مثالً

 هاى متفاوت، در شالون يا لن مالقات كنند، آيا نبايد اميد اين باشد مليت

 المللى را تنظيم نمايند كه با ها از اين همايش بهره برده و اصول بين كه آن

 موافقت عموم تصويب شود واحتماالً اصول جوامع براى آزاد كردن

 روپايى را بنا نمايد؟هاى كشورهاى مختلف ا زخمى
 تر دستيابى به يك موافقتنامه و پيش از آن، اقدامى موضوع مهم

 هاى هماهنگ است، زيرا وقتى خصومت و دشمنى آغاز گردد، دولت

 متحارب ديگر، بد نيّت و بدخواه يكديگر شده و از آن پس تمام

 بينند. انسانيت و تمدن براى موضوعات را از نقطه نظر محدود خود مى

 جا پيشنهاد گرديـد،  نين سازمانى حتمى و ضرورى است، چنان كه در اينچ

 ترين وظايف است و در رسد كه اين موضوع يكى از اصلى به نظر مى

 آميز آن همكارى و مشاركت هر فرد مؤثر خواهد بود. تحقق موفقيت

 تواند اطمينان حداقل آرزو و دعاى خير هر شخص مهربان مطمئنا مى
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 ا در جهان شاهزاده يا پادشاهى وجود دارد كه از پشتيبانىخاطرى باشد. آي

 هاى پيشنهادى امتناع ورزد و خوشحال باشد از و حمايت چنين جمعيت

 اين كه به سربازانش اطمينان كامل دهد كه اگر زخمى شدند به خوبى از

 شود؟ ها مراقبت و پرستارى مى آن
 وهى كه در تالشى حمايتش به گر آيا دولتى وجود دارد كه در ارايه

 براى حفظ جان شهروندان هستند درنگ كند؟ مطمئنا سربازانى كه در راه

 خورند سزاوار تمام اشتياق و نگرانى شور دفاع از شور خود تير مى

 هستند. آيا افسرى يا ژنرالى وجود دارد كه نيروهايش را همانند

 داوطلب تلقى كند و در عين حال به فكر تسهيل كار امدادگران« پسرانش»

 نباشد؟ آيا يك كميسر نظامى يا پزشك نظامى وجود دارد كه نسبت به

 اى اعزامى از مردم زرنگ و هوشيار ناسپاس باشد، افرادى كه كمك دسته

 شوند؟ در كارشان عاقالنه و به شايستگى رهبرى مى
 سخن آخر آن كه در عصرى كه هر روز صحبت از پيشرفت و تمدن در

 توانيم از جنگ اجتناب يى كه متأسفانه هرگز نمىجا ميان است، و از آن

 اى انسانى و به واقع متمدن، كنيم، آيا الزم و ضرورى نيست كه با روحيه

 تالش كنيم تا ترس از جنگ را از بين ببريم و يا دست كم آن را كاهش

 دهيم؟
 ى قابل اجراى عملى اين طرح در سطح وسيع مطمئنا به سرمايه

 هرگز مشكلى براى تأمين پول مورد نياز وجود توجهى نياز دارد، ولى

 ى افـراد از كوچـك و بـزرگ بـراى     نخواهد داشت. در زمان جنـگ، همـه  

 شتابند و مبالغ هر چند كوچك خود ها مى هاى خود به جبهه تقديم كمك

 كنند. وقتى ها، اهدا مى ها و انجمن را در پاسخ به درخواست كميته

 هستند، ديگر جايى براىفرزندان يك كشور در حال جنگيدن 

 ماند. هر چه باشد، خونى كه در جبهه اعتنايى باقى نمى عاطفگى و بى بى

 هاى كل ملت جارى است. بنابراين شود، همان است كه در رگ ريخته مى

 نبايد تصور شود كه موانعى از اين دست بر سر راه انجام چنين كار
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 جود آمادگى وعظيمى  وجود دارد. مشكل اين نيست. مشكل اساسى و

 گيرى حقيقى چنين اقدام جدى براى انجام چنين كارها و شكل

 هايى است. جمعيت
 هاى جديد كشتار جمعى كه امروز در در شرايطى كه از طرفى سالح

 هاى آتى هاست، ظاهرا براى كوتاه كردن زمان جنگ اختيار دولت

 پيش هايى كه شود جنگ بينى مى اند و از سوى ديگر پيش بينى شده پيش

 بارتر باشند. عالوه بر اين، اكنون كه رو خواهيم داشت، بسيار جنايت

 كند، ى غافلگيركننده نقش بسيار مهمى در رسيدن به پيروزى ايفا مى حمله

 اى كامالً غير اى نامعلوم و به شيوه ها از منطقه آيا ممكن نيست جنگ

 توانند براى مىمنتظره و ناگهانى آغاز شوند؟ آيا اين مالحظات به تنهايى ن

 انجام اقدامات پيشگيرانه در مقابل حمالت غافلگيرانه داليل كافى به

  حساب آيند؟

 

 
بنـد در حمايـت از مجـروحين و كسـانى كـه از آنـان مراقبـت         91تنها شامل  9163كنوانسيون 

بنـد اسـت در    311است. امروز، چهار كنوانسيون وجـود دارد كـه متشـكل از بـيش از      كنند مى
مجروحين و سربازان بيمار، بلكه همچنين در حمايت از اسرا و غيرنظاميانى كه  نه تنها حمايت از

 در بند دشمن اسيرند.
 هاى ى دولت دوازده دولت مهرهاى خود را روى اولين كنوانسيون ژنو قرار دادند، امروزه همه

 9131 ى هـاى چهارگانـه   هـاى جهـان هـم پيمـان كنوانسـيون      ترين قدرت جهان، از جمله بزرگ
 هستند.
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