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هايي اي درخشان گم مي شدند و حباب موج هاي كوتاه و شفاف، البالي شنه. دريا آرام بود
و به  در دور دست، موج هاي كف آلود سفيد، در هم مي آميخت .سبك به جا مي گذاشتند

  .مي آمد» پورتت«سوي خليج كوچك 
ده بود و با چشمان نيمه باز، بازيگري هاي پسري سيزده ساله روي تخته سنگي دراز كشي

در برابرش جويباري شفاف از دل سنگ بيرون مي تراويد و بركه . آب را تماشا مي كرد
  .كوچكي را بوجود مي آورد كه در آن خزه ها به آرامي تكان مي خوردند

سنگ آب دريا كه پيش مي آمد،  .تخته سنگ خيلي داغ بود. خرچنگي از كنار بركه عبور كرد
ه مي كرد، تخته سنگ ها رو ـغلتاند و به همه جا رخني زه هاي شفاف را بر روي هم مـري

كودك بي حركت و بدون توجه به آب كه . دور مي زد و كم كم خليج را در بر مي گرفت
 .گرداگرد تخته سنگ را مي گرفت و او را از ساحل جدا مي كرد، غرق در انديشه هايش بود

پسرك، كه سرانجام از انديشه هايش دست كشيده بود، با حركتي  صداي آب بيشتر شد و
  .خسته و دردناك، سر بلند كرد

هياهوي امواج نه او را مي ترساند و نه . غمگين به دريا نگاه كرد. چهره اش غرق اشگ بود
  . . .پدر : كودك فقط زير لب گفت. متعجب مي كرد

دنش مي لرزيد، اشك هاي بي پايان سپس خود را روي تخته سنگ انداخت و همچنان كه ب
  .بر گونه هايش سرازير شد

، خوردمي  از وراي هياهوي امواج در ساحل، و آواي آب هاي گريزان كه به تخته سنگ ها بر
  .صداي يك مارش نظامي به گوشش مي رسيد

با . خطوط چهره اش در هم بود و در نگاهش نفرتي سركش موج مي زد. پسرك از جا پريد
  .آلماني ها: تخشونت گف
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آنطرف خانه ها، جاده سفيدي در ميان گياهان خشك و . بوته هاي گز، ساحل را پوشانده بود
پسرك كوشيد تا آلماني هايي را كه از جاده مي گذشتند را ببيند . وحشي به دهكده مي رسيد

  . . .آلماني هاي كثيف : با نفرت تفي در آب انداخت و با صداي بلند گفت. ولي بي فايده بود
كفش هاي كتاني . به آرامي لبخند زد. اين حركت، او را متوجه كرد كه آب آهسته باال مي آيد

در آب پريد و با چابكي به طرف ساحل . و لباسهايش را كند و آنها را روي سرش گذاشت
وقتي به ماسه هاي . قدم هايش آب را به اطراف مي پاشيد. آب به تندي باال مي آمد. رفت

را از پايش تكاند و بدون اينكه  لباسهايش را از روي سرش برداشت، شن هاگرم رسيد 
خود را خشك كند به سرعت لباس پوشيد، كفش هايش را به پا كرد و سپس با سري 

  .افراشته و قدم هايي محكم به سوي دهكده به راه افتاد
***  

كودك، اين . ودب» پورت ـ آن ـ مر«نام اين دهكده، كه بيش از هزار نفر جمعيت داشت، 
روبروي . ساختمان شهرداري، بين دو مدرسه قديمي جاي داشت. دهكده را خوب ميشناخت

آن، كليساي دهكده به چشم مي خورد كه در قرن يازدهم ساخته شده بود، با ديوارهاي تيره 
  .رنگ و ناقوسي بلندتر از نوك در هم رفته درختان بلوط و زيزفون

اين بندر كوچك ماهيگيري با كوچه هاي باريك و . زي كرده بوداو بارها در ميدان دهكده با
باران خورده كوتاهش به يك تابلوي  و خانه هاي پر پيچ و خم و باد گيرش، با درختان كج

سالخوردگان و كودكان در تابستان به پارك بزرگ آن پناه مي بردند و در  .نقاشي شبيه بود
ه ساكنين نيرومند دهكده، چه دهقان و چه روي چهر. زير درختان بلند گردش مي كردند

پسرك مانند پدر و مادرش در اين محيط . ماهيگير، تلخي گزيدگي دريا به چشم مي خورد
  .بزرگ شده بود، و با عشق و غرور خود را متعلق به آن مي دانست

مردم اين ده زماني خوشبخت مي زيستند ولي از اولين روزهاي شكست فرانسه در آغاز ماه 
در كوچه ها به . ، اشغال خرد كننده آلماني ها را به سختي تحمل مي كردند1944مه 

سربازان سبز پوش بر مي خوردند، آنها را در كافه ها مي ديدند كه آواز مي خوانند، مست 
  .و بي رحممي كردند، خودماني و تحقير آميز بودند، پيروز و خوش قيافه، يا تهديد كننده 

سربازها به او . از موهاي طالئي رنگش هنوز آب مي چكيد. ا روبرو شدپسرك با دو نفر از آنه
كودك احساس حقارت مي كرد و سرخ شده بود، ولي همچنان كه . نگاه كردند و خنديدند
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صدا به زحمت از لبهاي خشك شده اش بيرون مي آمد، سرش را با غرور باال گرفت و از 
  .مقابل آنها گذشت

و اكنون در اختيار كارگران تشكيالت  شروع جنگ تخليه شده بود از كنار ويالها كه از زمان
  .از راه آهن عبور كرد و به دهكده رسيد. ـ يعني در دست آلماني ها ـ بود گذشت» تود«

ماني باشد ديد كه به يك دوچرخه بزرگ انگليسي را كه ميبايست متعلق به يك سرباز آل
ين هم يكي ديگر، كه براي تهيه خوراك با خودش فكر كرد ا. ي تكيه داردنرده مزرعه ي

  .آنها همه جا هستند. آمده
  ـ آهاي پي ير، كجا مي روي؟  

لويي پسري . پي ير، صداي يكي از بهترين دوستانش ـ لويي سنيه ـ را شناخت و ايستاد
: از پي يـر پرسيد. آرام با موهاي حنـايي بود ولي آنروز خيلي مضطرب به نـظر مي رسيد

  .كشته شده» سوالك«اتفاقي افتاده؟ مي گويند كه ديشب يك آلماني در مي داني چه 
  .بود» پورت ـ آن ـ مر«ناحيه كوچكي در ده كيلومتري » سوالك«

  . . .!ـ چه بهتر   
همه جا را جستجو مي كنند و اگر نتوانند. ـ بله ولي آنها خيلي عصباني هستند  
  مامور. ده نفر را گروگان مي گيرندكسي را كه اين كار را كرده بگيرند، به جاي او،   
  .حكومت نظامي است 5شهرداري گفت كه امشب از ساعت   

 روزگار. ، راديو گوش كنم»برتراند«من مي خواستم بروم منزل ! ـ آه چه بد شد
در همه جبهه ها شكست مي خوردند و خودشان هم . آلماني ها خيلي خراب است

  .موضوع را خوب مي دانند اين
  .خداحافظ تا فردا. خوب نبايد دير كرد. نها را عصباني مي كندـ و همين آ

وقتي از مقابل دكان بقالي مي گذشت يك سرباز آلماني را ديد . پي ير قدمهايش را تند كرد
  .كه با دقت فراواني بسته شكالتي را باز كرد و آن را خورد

  !خوك: پي ير زير لب غريد
از نداري خود در مقابل شكم پرستي اين پسرك كه توانايي خريد شكالت را نداشت، 

  .آلماني، احساس غرور مي كرد
  .به چند تن از رفقايش برخورد كه با حرارت بحث مي كردند

  ـ خبر داري؟  
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  .راستي كه آدم شجاعي بوده. ـ بله  
  . . .ـ ولي اگر گروگان بگيرند خيلي بد مي شود   

قتي پاي وطن در ميان باشد بايد ما فرانسوي هستيم، و: پي ير با لحن محكمي جواب داد
  .همه چيز را فدا كرد

  . . .در تو را در آلمان كشته اند پبه عالوه آنها . مسلم است: دوستش عقب نشيني كرد
ر ناراحتيش غلبه كرد و با صداي گرفته ـي بچشمانش از اشك پر شد، ول. رنگ پي ير پريد

  .بود حتماً مبارزه مي كرد ن اينجااگر اال. پدرم يك فرانسوي واقعي بود. بله: اي گفتـ 
ما پيروز مي ـ : دوستش سري تكـان داد و براي اينكه او را دلداري داده باشد اضافـه كرد

  .ب، تا فرداخُ. يك روز همه آنها را نابود مي كنيم. شويم، پي ير
كوچه هاي باريك، خانه هاي نامنظم با پنجره هاي رنگ و رو . پي ير به راهش ادامه داد

رفته، خانه هاي تاريك و فقيرانه كه صداي باد نماهايشان گوش را آزار مي داد، همه را 
از كنار ديوار . از مقابل اداره پست كه ظاهري زرد و كثيف داشت گذشت .پشت سر گذاشت

درازي كه شاخه هاي سست درختان انجير از باالي آن آويخته بود، رد شد و در انتهاي 
در محل برخورد جاده و راهي كه به دريا منتهي مي شد، خانه . دكوچه به جاده اصلي رسي

پشت خانه باغچه اي بود كه در . خانه كوچكي با دريچه هاي سبز قشنگ. آنها قرار داشت
  .آن سبزي مي كاشتند و ديوار كوتاه سفيدي با نرده هاي آهني گرداگردش بود

انگورها نارس ولي كاهوها سبز . دبوته هاي ميخك و رز، گل داده بو. پي ير وارد باغچه شد
پي ير يك توت فرنگي . كدوي جواني ساقه اش را به جانب خاك برگ دراز مي كرد. بود

  .مادرش در آشپزخانه مشغول اتوكشي بود. چيد و بعد در را باز كرد و وارد خانه شد
ه اجباري پدرش ژان لوگراند هنگام فرار از اردوگا. پي ير لوگراند با مادرش زندگي مي كرد

مادرش زني بود ظريف و سبزه كه آثار . برا يپيوستن به يارانش، در آلمان كشته شده بود
در نگاهي كه به پسرش انداخت، يك دنيا  .رنجي عميق در صورت جوانش ديده مي شد

  .محبت و دلبستگي موج مي زد
  تفاقي افتاده؟مي داني چه ا. باالخره آمدي؟ حوصله ام سر رفته بود: مادر با خوشحالي گفت

  .امشب نبايد بعد از ساعت پنج، بيرون رفت. بچه ها به من گفتند. ـ بله  
  مي داني كه مي خواهند ده نفر گروگان بگيرند؟. ـ بله  
  . . .با وجود اين . ـ بله و به همين دليل هم نمي خواهم يكي از آنها باشم  
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  ـ با وجود اين؟  
  .آلماني ها در وضع بدي هستند. ـ خيلي دلم مي خواست اخبار را بشنوم  
  .ـ اخبار را فردا مي شنوي  

بعالوه پنج شنبه بعد از ظهر و آنهم توي هواي به اين . . . ـ خيلي فرق مي كند 
  .خوبي در خانه ماندن كسل كننده است

  درس و مشق نداري؟. اين زياد مهم نيست: خانم لوگراند خنديد و گفت
  . . .ـ چرا   

به نظر مي رسد كه مي خواهد چيزي . ت و نزديك پنجره نشستپي ير كيفش را برداش
خانم لوگراند در حال اتوكشي پسرش را . ولي عاقبت شروع كرد به درس خواندن. بگويد

به نظر او پي ير با موهاي طاليي، چشمان درشت آبي و صورت ظريفش زيبا . نگاه مي كرد
  .بود

از يك سال پيش كه آن حادثه . اشتمادرش نگاه مو شكاف و لبخند سركش او را دوست د
مصاحبي بازيگوش، باذوق و . دردناك اتفاق افتاده بود پي ير باوفاترين مصاحب مادرش بود

او مادرش را در برابر رنجها و بدبختي هاي جنگ . شجاع و در عين حال بامحبت و عاقل
ز به روز نگهداري مي كرد، در حاليكه خودش كه با تمام وجود از دشمن نفرت داشت رو

  .بيشتر گرفتار رنج و درد مي شد
  ؟مامان، اگر تو را به گروگان مي گرفتند چكار مي كردي: پي ير سرش را بلند كرد و گفت

  .ـ نمي دانم  
  ـ از اينكه مي توانستي يكي از مبارزان را نجات بدهي احساس غرور نمي كردي؟  
  .تـ مي داني عزيزم؟ ده نفر به خاطر يك نفر خيلي زياد اس  
  .ـ بله، اما كسي كه جرات كرده اينكار را بكند، آدم فوق العاده اي بوده  

ـ بله، من هم همينطور فكر مي كنم، ولي تو هم اگر مي خواهي روزي انسان 
  .مهمي بشوي، بايد اول به درس و مشق مدرسه ات برسي

  .ـ ولي اينكارها را خيلي دوست ندارم
من جز تو كسي را ندارم پي ير و نمي خواهم : تخانم لوگراند به پسرش نزديك شد و گف

شايد . سنگين است هر فداكاري به نظر مادري كه فقط يك پسر دارد. تو را از دست بدهم
  .كساني باشند كه امشب، از اينكه پسرشان به گروگان برود مي ترسند» سوالك«در 
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  . . .مامان، من نمي خواستم تو را ناراحت كنم : پي ير گفت
  .بعالوه، بچه ها را گروگان نمي گيرند: ايي كه پر از تاسف بود اضافه كردو با صد

من ترجيح مي دهم كه : از اين اظهار تاسف كودكانه خنده اش گرفت و گفت خانم لوگراند
  تو فكر نمي كني كه ما به اندازه كافي فداكاري كرديم؟. . . اينطور باشد 

هيچ فداكاري براي بدست آوردن «: مي كردپي ير ديگر بحث نكرد، ولي توي دلش اعتراض 
يك روز باالخـره كارشان ساخته  ماني هاـاز اين گذشته آل. ي نيستـو دفاع از آزادي كاف

  ».شود مي
خانم لوگراند دوباره شروع كرد به اتو كردن دامني كه فردا مي بايست به يك مشتري 

كتابش را ورق مي زد، ولي  پي ير. او به خاطر زندگي پسرش خياطي مي كرد. تحويل بدهد
او براي شنيدن خبرها هر شب به . به اخبار فكر مي كرد. نمي توانست حواسش را جمع كند

مي رفت و با قلبي پر از هيجان و التهاب به صدايي كه » دنيس برتراند«منزل همسايه شان 
  .از آنسوي دريا به راحتي شنيده مي شد گوش مي داد

ماني ها را زير پا بگذارد لذت ـاز اينكه دستور آل. اج داشتـاحتيز ـاو به اين آزادي و گري
هنگامي كه صداي چكمه هاي سربازها از بيرون به گوش مي رسيد، احساس خطر . مي برد

احساسات و اميدها يكي مي شد و همه اينها براي يك پسر . همه را به هم نزديك مي كرد
  .ر بودسيزده ساله در آستانه مرد شدن مهيج و دل پذي

از اين گذشته، مساله كشتن يك آلماني . پي ير از اينكه شبش حرام شده بود غمگين بود
پسرك اهالي  آن مرد كي بوده؟ حاال به كجا پناه برده؟. هم فكر او را مشغول مي كرد

رفقايش از اين ماجرا چه مي . و حتي در آنجا چند تا دوست داشت را مي شناخت» سوالك«
آلماني ها همه جا را «: با خودش مي گفت. پدر يكي از آنها اين كار را كردهـ دانستند؟ شايد 

باشد چطور مي توانند او را پيدا » سوالك«جسنجو مي كنند ولي اگر اين آدم يكي از اهالي 
اسلحه اش را هم پيدا نمي كنند، ولي اگر مبارزان براي كارهاي بعديشان اسلحه  كنند؟

؟ مسلماً آنقدر ساده نيستند كه بگذارند آلماني ها جاي آن را پنهان كرده باشند چه مي شود
  ».كشف كنند

  .ساعت شهرداري پنج ضربه نواخت
  .خودم را زنداني حس مي كنم. عجيب است: پي ير تكاني خورد و گفت
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اي مدرسه ات را انجام مي دهي و يا خودت ـرا؟ هميشه سر شبها يا كارهــ چ
  .ي نيستيتو زندان. نمي خواهي بيرون بروي

  .ـ بله، اما امشب دلم مي خواست بيرون بروم
  .تا فردا صبر كن. ـ بسيار خوب پسرم

پي ير خواست برود بيرون ولي مادرش . در اين لحظه صداهايي از بيرون شنيده شد
يك دسته سرباز آلماني، مردي را با . هر دو نگران و ناراحت كنار پنجره ايستادند. نگذاشت

او . پي ير و مادرش او را شناختند. ست و پا مي زد و ناسزا مي گفتخود مي بردند كه د
  .، يكي از مردم دهكده بود، مرد ساده لوحي كه همه او را دوست داشتند»دودولف«

  مگر ديوانه شده اند؟: پي ير گفت
  .خانم لوگراند كه رنگش خيلي پريده بود پي ير را در آغوش گرفت

  . . .من مي خواهم بروم . ييم كه او بي گناه استولي بايد به آنها بگو: پي ير گفت
امشب آلماني ها مي خواهند انتقام بگيرند و هر كسي را كه ! ـ نه پي ير، آرام باش

  .دستشان برسد اسير مي كنند
يعني چه باليي به سرش . بيچاره» دودولف«: پي ير چند لحظه خاموش ماند و باالخره گفت

  مي آورند؟
  .مي كنند، وقتي بفهمند كه او چطور آدمي است ـ حتماً فردا آزادش  
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در آن صبحگاه روشن بهاري هوا بسيار مطبوع بود، ولي پي ير به زيبايي اطرافش توجهي 
آبشاري از نور روي بام ها جاري مي شد، در برگ هاي جوان رخنه مي كرد و به  .نمي كرد

او باور داشت . مي درخشيد» پي ير«جاده زير پاي . آرام باز مي گشت سوي آسمان پاك و
كه حرف هاي مادرش درست است، ولي از اينكه گذاشته بود يك بيگناه را دستگير كنند 

. دلش مي خواست هر چه زودتر بفهمد كه چه بر سر او آمده. احساس ناراحتي مي كرد
. ود در دكانهايشان را باز مي كردندصبح زود بود و تك و توك، مغازه داران خواب آل

امروز از تخت افتاده ايي كه صبح به اين زودي آمده اي : ، قصاب چاق، فرياد زد»آنتونن«
  توي خيابان؟

كه ما را خيلي خيلي اذيت » شته ها«مي روم شكار . نه كار دارم: پي ير با لبخند جواب داد 
  .)لماني ها داده بودندشته ها نامي بود كه در زمان جنگ به آ. (مي كنند

پسرك «: از شنيدن اين جمله لبخند اخم آلودي زد و در حالي كه زير لب مي غريد» آنتونن«
  .، به جانب دكانش برگشت»شيطان

عيب ندارد، بگذار مسخره ام : پي ير كه از شوخي خودش خوشش آمده بود با خود گفت
  .كنند

روي نيمكتي نشست و با پا  .يامده بودندوقتي به ميدان رسيد هنوز هيچكدام از دوستانش ن
كيفش را برداشت و از راه شهرداري . روي زمين خط كشيد، ولي زود حوصله اش سر رفت

نزديك پارك ساختمان بزرگ سه طبقه اي وجود داشت كه آن را . به طرف پارك به راه افتاد
  .قصر مي گفتند و سپاه آلماني ها موقتاً در آنجا منزل كرده بود

ر از پشت نرده هاي آهني، سربازان را ديد كه خود را نزديك تلمبه آب يا توي تشت ـ پي ي
  .هاي بزرگ مي شستند
  .خوك ها: پسرك زير لب غريد

2 
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به يك بناي شش گوش . از كوره راه هاي خنك و تاريك گذشت. سپس وارد پارك شد
ه داشت، بر تمام اين برج سياه و كثيف كه در انتهاي پارك به ستون كجي تكي. آجري رسيد

پي ير پشتش را به برج كرد و به جلو نگريست، به دريا، با . دشت هاي اطراف مسلط بود
» ويل فور«پشت اسكله شهر . موج هاي بي اراده اش و به اسكله كه در مه فرو رفته بود

ديده مي شد كه شهري كهنه و بندري پر از خاطرات تاريخي بود و حاال آلماني ها آنجا را 
  .ف كرده بودندتصر

تيرهاي شفافي را ديد كه به سوي آسمان افراشته شده بود و جرثقيل هايي را ديد كه 
  .آلماني ها در آن بندر كوچك كار گذاشته بودند

آخر «: با خودش مي گفت. تب و هيجان او را آزار ميداد. پي ير نمي دانست بايد چكار بكند
ه همه جا هستند، به همه زور ن شته ها را كرون خواهد كرد؟ ايـچه كسي اين مردان را بي

روي جاده كه از پشت درختان ديده » گويند و كم كم تمام كشور ما را تصاحب مي كنند؟مي 
آنها همه جا «: آهي را در گلو خفه كرد و با خود انديشيد. مي شد، يك دسته نظامي را ديد

برج تا دور دست ها  و بدون اينكه به صفحه شطرنجي كشتزارها كه از پاي» .هستند
. صداي زنگي از قصر به گوش رسيد. گسترده بود توجه كند راه بازگشت را در پيش گرفت

  ساعت چند بود؟
از پشت قصر ميان بر زد و نفس . پي ير از ترس اينكه دير كرده باشد شروع كرد به دويدن

ي در بسته دو تن از رفقايش كه جلو» ژاك تورن«و » لويي سنيه«. زنان به جاده رسيد
از . ، پسر قد بلند، ظريف و آرامي بود»ژاك«. مدرسه ايستاده بودند با تعجب به او نگاه كردند

  از كجا مي آيي؟: پي ير پرسيد
  .ـ از برج  
  را دستگير كردند؟» دودولف«ـ مي داني كه ديشب   
  نگه داشتند؟» الساپي نير«ـ و تمام شب او را در   

***  
اين عمارت . ي بود كه دور و برش را درختان صنوبر گرفته بودعمارتي قديم» الساپي نير«

آلماني ها از آن بعنوان زندان . روي صخره ها و براي گذراندن تعطيالت ساخته شده بود
  .استفاده مي كردند
  .لبه ديدم كه او را به زور مي بردند و او از خودش دفاع مي كرد: پي ير جواب داد
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  ديگر چه خبر؟: چنگ زد و پرسيد دوباره احساس پشيماني بر دلش
  .ـ امروز صبح او را آزاد كردند ولي حالش خيلي بد است چون كتكش زده اند  

ـ شهردار به آلماني ها توضيح داده بود كه او بيگناه است و آنها هم او را آزاد 
  .كردند

  .از قرار معلوم مي خواستند تير بارانش كنند. ـ بازهم شانس آورده است
ا را ـآنها سزاي اين كاره: رد و گفتـره كـمشتهايش را گ. ر به شدت مي تپيدـقلب پي ي

  مي بينند، ولي راستي آن آدم را پيدا كرده اند؟
ـ نه، شهردار به پدرم گفته است كه امشب و شب هاي بعد هم از ساعت پنج 

  .حكومت نظامي خواهد بود
» دودولف«راجع به دستگيري  شاگرد مدرسه هاي ديگري از راه رسيدند و جزئيات تازه اي

  .گفتند
او به آلماني ها دشنام داده بود و : كه پسرك شيطان و نه ساله اي بود گفت» كلود دلون«

  . . .چون كلمات را خيلي بد تلفظ مي كند 
فكر كرده : . . . همه اين را مي دانستند و فقط سرشان را تكان دادند و پسرك ادامه داد

  .بودند كه جاسوس است
  !جاسوس! »دودولف« ـ  

  .خنده و فرياد تعجب همگي به هوا رفت
بعد فكر كردند كه دارد آنها را مسخره مي كند و كتكش زده بودند ولي او . . . ـ 

آن سرباز  .آنقدر گريه و التماس كرده بود كه عاقبت فهميده بودند اشتباه كرده اند
  .درم گفته بودآلماني كه نزديك خانه ما زندگي مي كند اين ها را به پ

بالخره مجبور شده . من هم همين را مي خواستم بگويم: گفت» ژاك«. همه سكوت كردند
ر نمي توانسته راه برود هنـوز ون ديگـه اش برگرداند چـودند كه او را با ماشين به خانـب

  .ترسيده و گريه مي كرده مي
در اين . ريده بودپي ير خيلي رنگ پ. موجي از نفرت روي چهر هاي جدي بچه ها نشست

  .بچه ها گفتگويشان را رها كردند و وارد حياط شدند. موقع در مدرسه باز شد
جلوي در . معلم آنها مردي سي و پنج ساله بود با چهره اي ساده و مهربان» پيشون«آقاي 

ه او سالم مي دادنـد استقبال رام و محبت بـو از شاگردانش كه با احت كالس ايستاده بود
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در دهكده همه او را دوست داشتند چون استاد اليق و زرنگي بود و شاگردانش را . كردمي 
بناي اين كالس بر دوستي . بچه ها هم او را خيلي دوست داشتند. خوب اداره مي كرد

گذاشته بود و هر كس مي توانست عالوه بر آنچه كه بايد، آنچه را كه مي خواهد نيز ياد 
  .بگيرد
او دليلش را مي دانست ولي ترجيح داد كه . ها را حس كرد هيجان بچه» پيشون«آقاي 

كالس با وجود ديوارهاي بي رنگ و گوشه هاي تاريكش، . درس شروع شد. حرفي نزند
عكس هاي رنگارنگ نقشه هاي جغرافيايي، يك كره كوچك و گل هايي . دوست داشتني بود

  .وح و شادي مي بخشيدكه هر روز يكي از بچه ها براي استاد مي آورد به اين كالس ر
زنبورها در كالس پرواز مي كردند، و گاهگاهي هم . پنجره هاي كالس رو به باغ باز مي شد

بچه ها اين كالس را . چلچله هايي كه راهشان را گم كرده بودند، در كالس چرخي مي زدند
ر با پي ي. جنب و جوش آنها را خواباند و درس را شروع كرد» پيشون«آقاي . دوست داشتند

برايش قابل تحمل نبود كه در چنين روزي به مسائل . بي صبري درس را تحمل مي كرد
بـدون اينـكه بخواهد استـادش را مورد قضاوت قرار دهد، از . حساب و هنـدسه فكر كند

روي آن . يكي از شاگردان كاغذي را روي ميز پي ير سر داد .بي تفاوتي او تعجب مي كرد
پي ير نيز آنرا امضاء كرد  .ده ها نفر آن را امضاء كرده بودند. »لماني هامرگ بر آ«: نوشته بود

بچه ها به هم . تب و هيجا باال گرفت. كاغذ دست به دست شد. و روي ميز پهلويي گذشات
كه متوجه يكي » پيشون«آقاي . چشمك مي زدند و لبخندهاي مرموزي رد و بدل مي كردند

پسري كه غافلگير شده بود، در برابر  .و آنرا خواستيد از اين لبخندها شده بود كاغذ را د
او آن را خواند و  .داد» پيشون«به آقاي  چشمان حيرت زده رفقايش، پيام امضاء شده را

مدتي فكر كرد و سپس » پيشون«آقاي . بچه ها منتظر عكس العمل او بودند. سكوت كرد
لي صلح و آرامش حتـماً باز وه هاي من، ما در دوران سختي زندگي مي كنيم، ـبچ«: گفت
فكرتان . بايد صبر داشت و از انجام هر گونه عمل بيهوده و خطرناك چشم پوشيد. گردد مي

اين كار را به مردها واگذار  .را به چيزهايي كه با سن و سال شما جور نيست مشغول نكنيد
بيشتر و بهتر  شما،. صلح، شايد خيلي زودتر از آنچه كه فكرش را بكنيد برمي گردد. كنيد

  ».اين تنها وظيفه شماست. درس بخوانيد و صبر كنيد
ولي . همه بچه ها از لحن جدي و عميق او به هيجان آمده بودند، حتي پي ير. او ساكت شد

آيا اميد به صلح مي توانست باعث شود كه انسان، حقيقت ها  .او در درون خود ناراضي بود
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درش و خون ريزي هاي وحشيانه اي را كه هنوز هم را فراموش كند؟ آيا مي توانست مرگ پ
بيچاره مي تواند آنچه را كه با او كردند فراموش » دودولف«ادامه داشت، از ياد ببرد؟ آيا 

  كند؟
. و درس، در كالسي كه همه ي شاگردانش از زشتي و شدت جنگ آگاه بودند، ادامه پيدا كرد

حرف هاي آقاي : از پي ير پرسيد» سنيهلويي «، در زنگ تفريح كه مدتش خيلي كوتاه بود
  تو را قانع كرد؟» پيشون«

  .ـ نه  
  ـ مي خواهي سر ظهر، همه براي صحبت كردن، توي پارك جمع شويم؟  
  .ـ بله، البته  

پي ير جواب موافق را با شوق و هيجان داد، چون احساس مي كرد كه باالخره وزنه ايي از 
، خيلي خوب و محكم حرف زده بود هنوز »ونپيش«با اينكه آقاي . دوشش برداشته شده

  .خيلي چيزها ناگفته مانده بود و خيلي كارها ناكرده
بعد از زنگ آخر، بچه هاي كوچك، سرشان را پايين انداختند و رفتند خانه، اما بزرگترهاي 

، همه »گي دير آن«، »آندره نو«، »ژرژ باالن«، »ژاك تورن«، »پي ير«، »لويي سنيه«كالس، 
در انتهاي پارك، . جوان، دور هم جمع شدند» كلودلون«اي سال آخر، به اضافه بچه ه

  .پناهگاهي كه از بوته ها و پيچك هاي درهم بوجود آمده بود، محل جمع شدن آنها بود
همه آنها جدي و موافق همديگر بودند، ولي فكر تصميمي كه مي خواستند بگيرند آنها را 

  .گرفتار ترس و دلهره مي كرد
ترتيب جمع شدن بچه ها را داده بود، ولي خيلي زود رشته سخن را به پي ير » لويي«ند هرچ

راجع به آنچه كه آقاي معلم گفت چه : شروع به حرف زدن كرد پي ير آهسته. واگذار كردند
فكر مي كنيد؟ ـ انتظار؟ ـ شايد صبر كردن كار عاقالنه اي باشد ولي ما فرانسوي هستيم و 

ما هم مي توانيم . و همه آنهايي را كه رنج مي كشند بگيريم» دودولف«ام حق داريم كه انتق
  .همه با او موافق بودند. يا هر جاي ديگر مبارزه كنيم» سوالك«مثل ديگران، در 

بخصوص كه آن آدم هم دستگيرنشد، يعني آلماني ها نتوانستند پيدايش : گفت» كلود دلون«
  .كنند

  چطور مي توانيم مبارزه كنيم؟ ما ولي: محتاطانه پرسيد» ژاك تورن«
  .بچه ها از همه طرف به او جواب دادند
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  .با قطع كردن سيم هاي تلفن: يكي گفت
  .خارج كردن قطار از خط: دومي گفت

  .تركاندن الستيك ها: سومي
  .سوزاندن قصر: و يك نفر ديگر

ردند به شب كه آلماني ها از كشيك برميگ: كه از همه آتشي تر بود گفت» كلود دلون«
  .مغزشان مي كوبيم

  ؟همه اين كارها را چطوري مي كنيد: پي ير لبخند زنان سرش را تكان داد و پرسيد
  .جدا شده بودند، شك و ترديد رخنه كرد در دل بچه ها كه از روياهاي قهرماني خودشان

  :پي ير به حرفش ادامه داد
آلماني ها جان سالم به  ـ تازه اگر همه اين كارها ممكن باشد و ما بتوانيم از دست

در ببريم، بايد به آدم هاي بي گناهي فكر كنيم كه ممكن است به جاي ما دستگير 
  .بشوند و صدمه ببينند

  پس مي خواهي چكار بكني؟ پس چرا ما را دور هم جمع كردي؟ مي ترسي؟: كلود پرسيد
  .همه با تعجب پي ير را برانداز كردند

  .اري و ايمان در چهره اش نقش بسته بودبردب. ولي او هنوز لبخند مي زد
نه من نمي ترسم، ولي فكر مي كنم كه مبارزه ما بايد با مبارزه مردها فرق داشته : او گفت
  .ما نبايد جان ديگران را به خطر بياندازيم. باشد

  .من با پي ير هم عقيده هستم: گفت» ژاك تورن«
بودند، ولي چهره هايشان ناخود آگاه هر چند كمي سر خورده . همه با پي ير موافق بودند

آرامش بيشتري را نشان مي داد، اما پي ير هم مثل آنها احتياج به قهرماني و شجاعت 
ولي مسلماً اين مبارزه براي آنهايي كه در آن شركت مي كنند : اين بود كه گفت .داشت

  .خيلي خطر دارد
  م؟مگر همه ما نمي خواهيم شركت كني: فرياد زد» كلود دلون«

  .ـ چرا، ولي نه همه با هم  
  ب تو چه پيشنهادي داري؟خُ: پرسيد» آندره نو«

  .در حال حاضر ما مي توانيم كارهاي كوچك و پراكنده انجام دهيم: پي ير جواب داد
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كه آن وقتها » دو گك لن«مثل عمليات : با صداي باريكش مداخله كرد» كلود«بازهم 
  ؟انگليسي ها را از فرانسه بيرون كرد

  .ـ تقريباً  
  مثالً چه كاري؟: سوال كرد» آندره نو«

مثالً من تصميم گرفتم كه شب ها سر . هر كاري كه به فكرتان مي رسد: پي ير جواب داد
فقط . كس ديگر مي تواند كار ديگري بكند .راه گشتي ها كه دوچرخه دارند ميخ بگذارم

خيلي احمقانه است و همه مسخره ـ اصل اين است كه گير نيفتيم، چون اوالً گير افتادنمان 
امان مي كنند و پدر و مادرهايمان ناراحت مي شوند، ثانياً اگر ما را بگيرند ممكن است 

  . . .آلماني ها نبايد بفهمند كه ما نقشه قبلي و مشترك داريم . اعتراف كنيم
بخوريم  ما مي توانيم قسم: كه با دقت گوش مي داد حرف پي ير را قطع كرد و گفت» لويي«

  عقيده تو چيست؟. كه هرگز هيچ چيزي را كه در اينجا گفته مي شود به كسي نگوييم
  .ـ بله، اگر همه موافق هستند  

قسم مي خورم كه حتي اگر : دستشان را بلند كردند و يك صدا گفتند. همه موافق بودند
  .گرفتار بشوم هيچ چيز نگويم

  .جان آمده بودنداز قسم خودشان به هي. رنگ بچه ها پريده بود
حاال فكرهايتان را بكنيد و نتيجه را با ديگران در : پي ير به يك يك آنها نگاه كرد و گفت

. هر كس كاري را كه تصميم بگيرد، انجام مي دهد، تنها يا با كمك ديگران. ميان بگذاريد
خوب  نه برگرديم تا توجه كسي جلب نشود، وليب، حاال ديگر دير وقت است و بايد به خاخُ

را » دودولف«ما مي خواهيم به روش هاي مخصوص به خودمان انتقام . فكرهايتان را بكنيد
  .بگيريم

وظيفه اي كه به عهده گرفتـه بودند آنها را سرشـار از غرور و لذت . همـگي به پا خواستند
اينبار نيز . يك عده آلماني به گوش رسيداز دور صداي آواز . همه ساكت بودند. مي كرد

هي رفقا، اگر آنها مي دانستند كه : با صداي تيزش سكوت را شكست و گفت» لود دلونك«
  .ما چه تصميمي گرفته ايم ديگر هوس آواز خواندن نمي كردند

آهسته به » لويي«. و پي ير تنها ماندند» لويي«ديگران يكي يكي از مخفيگاه خارج شدند و 
  .بعداً كارهاي مهمتري بكنيممي داني؟ اگر تو بخواهي مي توانيم : پي ير گفت
  ـ چطور؟  
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  !ـ براي اينكه من ديناميت دارم  
  چطوري آنرا به دست آورده اي؟: پي ير مبهوت او را برانداز كرد

كار مي كرد و » پلي سي« كه حاال توي آلمان هست، قبالً در معدن» ژرژ«ـ برادرم 
او آنها را به . دارندپدر و مادرم خبر ن. موقع رفتن مقداري ديناميت از آنجا آورد

  .دست من سپرده، تا در صورتيكه كسي به آن احتياج پيدا كرد، به او بدهم
  .ـ ولي منظور او ما نبوده ايم

  .ـ مسلماً نه
  مي فهمي؟. ، ما حق نداريم از آنها استفاده كنيم»لويي«ـ 

  .ـ نه حتي فكرش را هم نبايد بكنيم، خيلي خطرناك است
  .نه. . . ـ هرچند 

قوه تخيلش برانگيخته شده . ر به آنچه كه شب قبل به مادرش گفته بود فكر مي كردپي ي
  .كاش او هم مي توانست به سهم خود به بيرون كردن آلماني ها كمك كند. بود

  ـ ديناميت ها كجاست؟  
  .ـ زير شيرواني، الي پارچه هاي كهنه  
  ـ نمي ترسي كه آن را پيدا كنند؟  
  .ـ نه امكان ندارد  

  . . .شايد، بعدها : در عالم رويا سير مي كرد پي ير
  .ولي بايد فيتيله پيدا كنيم: گفت» لويي«

  . . .پي ير تصميمش را گرفته بود 
  .فعالً بايد سكوت كنيم. ـ شايد بعداً، اگر الزم شد  

  .با هرچه كه پي ير مي گفت موافق بود» لويي«
باالخره از مخفيگاه خارج . آگاه بودندآنها راز خيلي مهمي در دل داشتند و از اهميت آن هم 

ازي بر ـر وقت به سربـه. ه آنها نشده بودـكسي متوج. د و خود را به جاده رساندندـشدن
  .مي خوردند چشمك هاي تمسخر آميز رد و بدل مي كردند

  .زنگ ساعت يك از شهرداري به گوش رسيد
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را رها مي كرد دوان دوان به » لويي«پي ير به ياد مادرش افتاد كه منتظر او بود و در حاليكه  
ز را چيده بود و به كارهايش مادرش مي. زخانه شدـسوي خانه رفت و نفس زنان وارد آشپ

  .رسيدمي 
  ـ چقدر دير آمدي؟  

  .با رفقايم صحبت مي كردم: فقط گفت. ير نمي توانست دروغ بگويدپي 
  .خيلي پر حرفي كرديد: مادرش لبخند زد و گفت

  .مي خواست چيزي بگويد ولي سكوت كرد. د و هم خنديدپي ير هم سرخ ش
. سعي كن بعد از اين زودتر برگردي. ـ زود باش، دستهايت را بشوي و بيا سر ميز

  .وقتي همه چيز حاضر است انتظار كشيدن كار آساني نيست
  .وقتي برگشت مادرش را محكم در آغوش گرفت و بوسيد. پي ير اطاعت كرد

  . . .هيچ مادري مثل تو نيست . ي مامانـ تو مادر عجيبي هست  
به بهترين و مطبوع ترين » لوگراند«را كه خانم  سپس هر دو نشستند و غذاي مختصرشان

  .شكلي تهيه ديده بود خوردند
» دودولف«پي ير كه جرات نمي كرد راجع به وقايع مدرسه چيزي بگويد، در عوض درباره 

  .بيچاره كلي صحبت كرد
باز . اينهم يك قرباني ديگر. مردك بيچاره: به فكر فرو رفته بود گفت كه» لوگراند«خانم 

  .چه خاطراتي در ذهنش باقي مي ماندخوب شد كه جان سالم بدر برد، ولي خدا مي داند كه 
  .حيف كه هيچ كس از او دفاع نكرد: پي ير به آرامي گفت

به عقيده  .و تازه چه فايده اي داشت؟ جنگ چيز بديست. . . ـ منظورت چيست؟ 
متفقين نزديك مي شوند و به زودي . من فقط با زور مي توان به زور جواب داد

  .مبارزان مي توانند به آنها كمك كنند ولي از حاال تا آنوقت فقط بايد انتظار بكشيم
  .ـ چقدر دلم مي خواست كه من هم مي توانستم كاري بكنم

يم حتي اگر اين انتظار رنج آور ـ نه پسرم، اين كار بچه ها نيست بايد انتظار بكش
  .باشد

حس مي كرد كه تمام كساني كه . احساس پريشاني و بدبختي مي كرد. پي ير ساكت بود
پي ير فقط روي اعتماد دوستانش . دوستش دارند با افكار و تصميم هاي او مخالف هستند
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و جرات مي ـ حساب مي كرد و خاطرات دليرانه كودكاني كه مانند او وطن پرست بودند به ا
  .داد

  .در قلب و روحش طنين مي انداخت 2»وياال«و  1»بارا«نام هاي 
پي ير چه شده؟ خيلي عجيب به نظر : مادرش فوراً متوجه حالت مضطرب او شد و پرسيد

  ناخوشي؟. ميرسي
فقط اين چيزها مرا كمي خسته . حالم خيلي خوب است. اوه نه: پي ير لبخندي زد و گفت

  .كرده
  .فكرش را نكن: خنديد و گفتمادرش هم 

  .ـ اينكار آسان نيست  
در اين موقع يك موتور سيكلت سه چرخه ي بزرگ با سه سرباز آلماني جلوي نرده هاي 

  .باغچه توقف كرد و دوباره با سر و صداي زياد براه افتاد
مي بيني؟ فراموش كردن واقعاً آسان نيست و امشب بايد بازهم ساعت پنج به : پي ير گفت 

  .خانه بازگشت و من بازهم نمي توانم اخبار را گوش كنم
او نمي توانست به پي ير بگويد كه . از اين عصبانيت بچه گانه به خنده افتاد» لوگراند«مادام 

سخت ناراحت » لوگراند«خانم . چقدر به پدرش شباهت دارد ولي پدرش ديگر وجود نداشت
وقت رفتن است پي ير : ادي گفتشد ولي سعي كرد خويشتن داري كند و با صداي ع

  . . .امشب ديگر دير نكن 
پي ير با خودش فكر مي كرد چرا هيچ كس نمي خواهد بفهمد كه ما در سيزده سالگي ديگر 
بچه نيستيم؟ كه ما هم حق داريم براي آزادي كشورمان خودمان را به خطر بياندازيم؟ چرا 

ترسوي زنده باشم تا يك قهرمان مامان عزيز و بيچاره من ترجيح مي دهد كه من يك 
  مرده؟

  .پي ير را صدا كرد »كلود دلون«
  .ـ آهاي پي ير  

  .مي داني؟ من براي كاري كه گفتي ميخ آورده ام: و نفس زنان خود را به او رساند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .از جمهوري در فرانسه كشته شد به خاطر دفاع 1793رده سالگي در سال ـ ژوزف بارا كه در سن چها 1
  .به خاطر دفاع از جمهوري در فرانسه كشته شد 1793ـ ژوزف وياال كه او هم در سن سيزده سالگي در سال  2
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و شد، شروع ـوقتي حكومت نظامي لغ. ر كنيمـبه اين زودي؟ ولي بايد صب: ر خنديدـپي ي
  .مي كنيم

  ي كني بتوانيم سر راه، چند تا الستيك بتركانيم؟ـ فكر نم  
  اگر غافلگير شوي چه مي كني؟. ـ چرا، ولي خطرناك است  
  . . .ـ فرار   

ترتيب كارها را طوري . بهتــر است صبـر كنيم. . . نه . ـ ولي تـو را مي گيـرند
  .مي دهيم كه هر كسي بتواند كاري بكند

  ـ كي؟  
  .ـ بعد از حكومت نظامي  

   .همه با حالت مرموز دست يكديگر را فشردند. ان هم به آنها پيوستندديگر
  .من ميخ آورده ام: تكرار كرد» كلود«
: نگاه كنيد من چه آورده ام و يك سوزن بزرگ را به آنها نشان داد و ادامه داد: گفت» لويي«

ه بودند سربازها در كاف. سوراخ كردم» كومرس«با اين سوزن يك الستيك را جلوي در كافه 
ولي مسلماً ديگر در چنين موقعيتي اينكار را نمي كنم، چون نزديك بود كه دوسرباز كه از 

  .پشت مي آمدند مرا غافلگير كنند
اگر . و اين درست آن چيزي است كه نبايد اتفاق بيفتد: پي ير سرش را تكان داد و گفت

شكايت » پيشون«ر يا به آقاي يك آلماني ما را ببيند به كاپيتان مي گويد و او هم به شهردا
  .مي كند آنوقت ما را سخت مي پايند و ديگر نمي توانيم كاري بكنيم

من فكر كردم كه مي توانيم با جوهر اونيفرم هايشان را : گفت» ژرژ باالن«در اين موقع 
آن را از جوهر سياه پر مي كنم و شب وقتي از . من يك تپانچه آبي دارم. كثيف كنيم

  »!به سالمتي آقايان«: ار مي دهم ومي شوم، ماشه را فشكنارشان رد 
  .همه خنديدند

  .هم براي خودش نقشه اي داشت» ژاك«
  .ـ كمي پودر مخصوص خارش توي لباس آنها، خيلي اسباب ناراحتيشان مي شود  

  .و هر كس فكر خودش را مي گفت و همه مي خنديدند
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آلماني ها . فاده نكنيد و صبر كنيدهمه اين نقشه ها خوب است، ولي سوءاست: پي ير گفت
فعالً بايد طبيعي . بفهمند كه ما با هم همدست هستيم، اگرنه وضع خراب مي شود نبايد

  .وص در مدرسهباشيم، بخص
. به ندرت شاگردانش را به اندازه آن بعد از ظهر، مطيع و سر براه ديده بود »پيشون«آقاي 

آن روز صبحش اثر مثبت بخشيده و درون  كمي تعجب كرد، ولي فكر كرد كه شايد سخنان
  .خودش احساس خرسندي كرد

***  
بچه ها را آزاد كرد تا بتوانند قبل از ساعت پنج به منزل » پيشون«ساعت چهار و نيم، آقاي 

  .برگردند
كاله حصيري . را ديد كه روي نيمكت سنگي نشسته بود» دودولف«در راه خانه، پي ير 

  .به سر داشت ،اب حفظ مي كردكه صورتش را از آفت ،بزرگي
يكي از چشمانش به كلي بسته . زير كاله، صورتش، كه جاي ضربه بر آن بود، ديده مي شد

سرش را آهسته تكان مي داد و زير لب ناله . بود و لب هاي متورمش به زحمت باز مي شد
بعد او را هنگامي كه پي ير را ديد فريادي كشيد و با وحشت به ديوار چسبيد، ولي . مي كرد
سرش را خم كرد و به پي ير اشاره كرد كه نزديك تر » دودولف«. پي ير سالم كرد. شناخت

من هم آنها را اذيت خواهم كرد، . مرا خيلي اذيت كردند. . . آلماني ها : شود و بعد گفت
  . . .آلماني ها را . رنجشان خواهم داد

پي ير، ناراحت و . را از سر گرفت و بعد مثل اينكه ديگر پي ير را نمي شناخت، ناله اش
حيوان هاي خشن، من انتقام دودولف را از شما «: با خود گفت. منقلب، به راهش ادامه داد

و همچنان كه اسلحه خياليش را در دست مي فشرد با قدم هاي سبك به سوي » مي گيرم
  .خانه رفت
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گاهي . و نفوذ ناپذيري دهكده را در سكوتي خصمانه فرو برده بودتاريكي غليظ . شب بود
انعكاس فريادي از دور به گوش مي رسيد يا صداي قدم هاي سنگيني روي جاده طنين مي 

. پي ير از پنجره نيمه باز جز توده ي نامشخص خانه ها و درختان چيزي نمي ديد. ـ انداخت
با وجود اينكه از فريب دادن مادرش رنج . دآن شب براي اولين بار مي خواست بيرون برو

مي كشيد، براي سرمشق دادن به ديگران تصميم گرفته بود به تنهايي به مركز دهكده برود 
و سر راه گشتي هاي آلماني ميخ بگذارد و چون مركز دهكده از خانه آنها خيلي فاصله 

ن آلماني ها را  مي ـ پي ير انتظار رد شد. داشت، بيم آن نمي رفت كه مجرم را بشناسند
از اتاق پهلويي كه مادرش در آن . ساعت يازده و نيم شب بود. كشيد تا بتواند خارج شود

همه چيز به خواب سنگيني فرو رفته . استراحت مي كرد هيچ صدايي به گوش نمي رسيد
پي ير كيسه اي از ميخ هاي كوچك نوك . فكر مادرش احساس گناه را در او بيدار كرد. بود
  .ابزار نجاري پدرش پيدا كرده بود در دست داشت يز را كه در صندوقت

براي عملي كردن نقشه اش پي ير اجباراً منتظر لغو حكومت نظامي و فرو نشستن خشم 
را دستگير كنند، ولي گروگان » سوالك«آلماني ها نتوانسته بودند مبارز . آلماني ها شده بود
مردم مي گفتند كه آن سرباز آلماني كه كشته . كسي نمي دانست چرا. هم نگرفته بودند

گوش در مزرعه اي غافلگير شده بود و چون سابقه دزدي هم شده در حال دزديدن يك خر
با آنها ديگر رفتاري  و بد» سوالك«داشته، فرمانده آلماني ها پس از پرس و جو از مردم 

مي شود، آدمهايي كه هيچ  همه جا دزد پيدا: پي ير در دل گفت. قضيه را دنبال نكرده بود
  .كس به وجودشان افتخار نمي كند

برخورد نرم و خفه دو چيز . صدايي از چند متري او به گوش مي رسيد. ناگهان پي ير لرزيد
قلبش به . پي ير پشت پنجره ايستاده بود. به هم كه قطع مي شد و دوباره شروع مي شد
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با اينهمه جرات بستن . شنيده شودآنقدر شديد كه مي ترسيد صداي قلبش . شدت مي زد
پي ير حس مي كرد كه اين موجود عجيب در نزديكي . صدا قطع شد. پنجره را نداشت

دستش روي دستگيره كرخت شده . يعني مواظب او هستند؟ پي ير بي حركت بود. اوست
اي نزديك شدن گشتـي ها و صد. رزشي را در ستون فقراتش حس مي كردـبود و ل

پي ير به زحمت سايه آنها را . غن كاري شده اشان به گوش مي رسيدهاي رودوچرخه 
روع شد و ـرار آميز دوباره شـصداي اس. كي شب دور مي شدندـتشخيص داد كه در تاري

ديگر هيچ صدايي . اده راه مي رفتـپي ير شبح مردي را ديد كه به دنبال گشتي ها روي ج
اين مرد كه . كرد، ولي كنجكاو شده بودكم كم اطمينان خاطري پيدا . به گوش نمي رسيد

به كجا مي رفت؟ پي ير ناگهان متوجه شد در پشت اين  بود؟ آيا يكي از مبارزان بود؟
سكون اشياء و سكوت انسانها در برابر نيروي اشغال كننده، نيرويي مرتب و منظم وجود 

درك . آنها باشدچقدر دلش مي خواست آنها را بشناسد و يكي از . دارد كه مبارزه مي كند
آيا مزاحم اين آدم هاي . مردد ماند. مي كرد كه اعمال او و دوستانش چقدر كودكانه است

ناشناس نخواهد شد؟ از طرفي ترس از اينكه در چشم خود و دوستانش ترسو و بي عرضه 
جلوه كند و احساس حسرتي كه چشم پوشيدن از آن تصميم در او به وجود مي آورد، آنقدر 

براي آخرين بار به اتاق مادرش گوش سپرد و خيلي مصمم پا به . كه ترديد نكرد شديد بود
با احتياط از كنار جاده پيش مي رفت و آماده بود كه به محض شنيدن . كوچه گذاشت

 .كوچكترين صدايي خود را در پناه در يا پشت تيري پنهان كند

گاهي . ز خاموش و بي حركت بودهمه چي. كم كم به دهكده رسيد و بين خانه ها به راه افتاد
وقتي به . باد خنكي، هياهوي دريا را به گوشش مي رساند و يا با موهايش بازي مي كرد

محلي كه در نظر گرفته بود رسيد، كيسه ميخ ها را به دست گرفت، زانو زد و آماده براي 
كه نوك آنها به فرار، با نظم و ترتيب تمام ميخ ها را پهلو به پهلو، طوري روي جاده نشاند 

ميخ ها در اثر ماندن طوالني در انبار زنگ زده بود و . طرف باال باشد سپس به آنها نگاه كرد
از اينكه نمي توانست . پي ير كه ديگر كاري نداشت آماده بازگشت شد. جلب توجه نمي كرد

بزرگي در نزديكي او حياط . ناگهان فكري به مغزش رسيد. نتيجه كارش را ببيند دلخور بود
بود كه خانواده هاي متعدد اسپانيايي در آن زندگي مي كردند و چون نرده اي آن را حفاظت 
نمي كرد، پي ير مي توانست پشت ديوار، در كنار كلبه و وسايل زراعتي خود را مخفي كند و 
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با وجود اين احساس  همه چيز در اطراف او عجيب به نظر مي رسيد،. به انتظار بنشيند
  .روي تخته سنگي كنار كلبه نشست و به اطرافش نگريست. كردامنيت مي 

يك . در آن تاريكي كه همه جا را فرا گرفته بود توانست كم كم چيزهايي را تشخيص بدهد
پنجره، لباسهاي شسته روي يك طناب، شبح بوته اي كه وقتي به آن خيره مي شد بزرگتر 

اب مي رفت كه ناگهان صداي پايي را پسرك كم كم به خو. جاده خلوت بود. به نظر مي آمد
به ياد شبحي كه از پنجره ديده بود افتاد و بدون تامل خود را پشت تخته سنگ . شنيد

قدم ها نزديك شد و دو مرد خود را به جايي كه او چند لحظه قبل، در آنجا پناه . مخفي كرد
  .پي ير صداي تنفس آنها را مي شنيد. گرفته بود رساندند

  .به موقع رسيديم: گفت يكي از آنها
ناگهان صداي ترمز شديد و  .دو مرد بي حركت بودند. صداي دوچرخه گشتي ها نزديك شد

آلماني ها پس از گفتگوي كوتاهي پياده به راه افتادند و صداي . ناسزايي به گوش رسيد
  .خشك چكمه هايشان روي سنگ فرشها آهسته آهسته محو شد

  افتاد؟ چه اتفاقي: يكي از مردها پرسيد
  .ـ گمان مي كنم كه الستيك يكي از دوچرخه ها تركيد  

اگر آنها پياده كشيك بدهند خطر غافلگير شدن ما . ـ كاش هميشه اينطور بود
  .كمتر مي شود

  .ـ ولي من ترسيدم
  .ـ بازهم شانس آورديم كه فكر تفتيش حياط به سرشان نزد

  .شب ناپديد شدندسپس يكي پس از ديگري به طرف جاده رفتند و در ظلمت 
او آنها را نشناخته . تا چند لحظه پس از رفتن آنها پي ير هنوز جرات تكان خوردن نداشت

اگر او را مي ديدند چه مي كردند؟ پي ير خيلي . بود، ولي صداهايشان به گوشش آشنا بود
  .از طرفي از موفقيت اقدامش خيلي خوشحال بود. ترسيده بود

برخورد با : رانده بود و چيزهاي زيادي براي تعريف كردن داشتاو شب فوق العاده اي را گذ
بار آينده ميخ هايش را . او كارش را ادامه خواهد داد. مبارزان، خطر گرفتار شدن و موفقيت

  .به فكرش رسيد كه آنها را جمع كند. جاي ديگري خواهد گذاشت
زانو زد و با دست شروع  پي ير حياط را ترك كرد،. همه چيز دوباره در سكوت فور رفته بود

س بلند شد و با ـآنها را در كيسه ريخت، گوش فرا داد و سپ. خ ها كردـبه جمع آوري مي
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ماه آهسته  .تاريكي شدت خودش را از دست داده بود. قدم هاي بلند و بي صدا به راه افتاد
در انتهاي  خانه اش را كه. خيلي زود از دهكده خارج شد. باال مي آمد و ظلمت را مي شكافت

هيچ پناهگاهي . جاده مي درخشيد نزديك حس مي كرد، ولي ناگهان صداي پايي شنيد
به . در بزرگ باغي را ديد كه باز بود. با وحشت به هر طرف مي نگريست. وجود نداشت

سربازهايي كه از كشيك بر ميگشتند از مقابل او . سرعت خود را پشت آن مخفي كرد
پي ير كه خيل خسته بود جرات بلند شدن نداشت و همانطور كه . گذشتند ولي چيزي نديدند

دراز كشيده بود مدت زيادي منتظر ماند تا وقتي كه ابرها از هم گسيختند و آسماني پر از 
 مانـهاي آســمل بي انتـارگان مانند قطعات الماس روي مخـست. كار شدـاره آشــست

كن مكه آيا م: پي ير از خود مي پرسيد. برد اينهمه زيبايي او را به رويا فرو. مي درخشيدند
با هم بجنگند؟ در اين لحظه  است كه زير آسمان به اين زيبايي انسانها از هم متنفر باشند؟

در وجود جنگي كه خود او يكي از ناچيزترين مبارزان آن بود شك كرد، ولي حقيقت زود رويا 
پي ير بر سستي خود چيره شد، از . ددر اطراف او همه چيز در سكوت فرو رفته بو. را پس زد

پنجره را به آرامي باز كرد، داخل شد و آن را دوباره . جا بلند شد و بدون توقف تا خانه دويد
حال كه از همه دام هاي شب به سالمت جسته . مادرش بيدار نشده بود. گوش داد. بست

ينان و رضايت جلوي نفس زنان ولي با اطم. بود، ديگر لزومي نداشت كه خود را مخفي كند
مثل اينكه از شكار برگشته باشد، با خود تكرار . پنجره ايستاد و حوادث شب را به خاطر آورد

كاش هميشه : بعد، به ياد جمله مرد ناشناس افتاد. يكي از آنها را به دام انداختم: مي كرد
  .پياده كشيك بدهند در اينصورت صداي پايشان را مي شنويم

اين خود . بايد وادارشان كنم از دوچرخه هايشان چشم بپوشند: تپي ير به خودش گف
. همچنان كه لباس هايش را در مي آورد به آنها فكر مي كرد. كمكي به مبارزان خواهد بود

  كه بودند؟ از كجا مي آمدند و چه مي كردند؟
ي خنده اش از بياد آوردن ناسزاي سرباز آلمان. دراز كشيد و مالفه را تا زير چانه باال آورد

  . . .تكرار خواهم كرد، ادامه خواهم داد : گرفت و پيش خود گفت
  . . .ادامه خواهم داد . . . پدر : تكاني خورد و زمزمه كرد. خواب، آرام او را در برگرفت
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تو خورشيد از تيغه اي از پر. پي ير به زحمت چشمانش را گشود و نگاهي به اطراف انداخت
همه چيــز در اين اتاق كوچك و خنـك . به داخل اتاق افتـاده بود يـره چوبـپنجآنسوي 

  .مي درخشيد
گشتي ها، مبارزان، آسمان و . تصويرهاي روشن به مغزش هجوم آوردخاطرات شب قبل با 

ستارگان درخشانش، ميخ هايي كه روي جاده گذاشته بود و صداي تركيدن الستيك ها، 
خطر، شادي، تاريكي و آسمان روشن، . اين تصويرها از جلوي چشمش گذشت همه

  .خاطراتي بود كه اين شب زيبا و فراموش نشدني در قلبش باقي گذارده بود
: در حاليكه لبخند مي زد روي او خم شد و پرسيد. در به آرامي باز شد و مادرش به درون آمد

  ب پي ير،امروز صبح خيال نداري بيدار شوي؟خُ
  خيلي دير شده مامان؟: پرسيد. چشمانش از شادي مي درخشيد. پي ير از جا پريد

  .ـ ساعت هشت است  
  .با يك حركت، مالفه را كنار زد و صورتش را جلو برد تا مادرش او را ببوسد

من . ـ آنـقدر خوب خوابيـده بودي كه دلم راضي نشد بيـدارت كنم، عجـله كن
  .مي روم صبحانه ات را حاضر كنم

نزديك بود او را صدا كند و همه چيز را . مادرش را با نگاه دنبال كرد. پي ير دوباره تنها ماند
  .برايش بگويد ولي او بيرون رفته بود

از اينكه خودش را به خطر انداخته بود و از اينكه . پسرك در دل از او تقاضاي بخشش كرد
بعدها همه چيز را به او  سكوت كرده بود تقاضاي بخشش كرد و با خود عهد بست كه

  .بگويد، البته بعدها
  ـ پي ير چه مي كني؟  
  .ـ آمدم مامان، آمدم  
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  .شلوار كوتاهش را پوشيد و از اتاق خارج شد و فوراً 
  دوباره خوابت برد؟ ـ چه مي كردي؟  
  . . .ـ نه، من   

، زود باش: مادرش كه او را خوب مي شناخت لبخندي زد و گفت. نمي دانست چه بگويد
  .حاال ديگر عجله كن

قطره هاي آب كه . پي ير خود را به سرعت شست. عكس آسمان توي چشمه افتاده بود
پي ير همچنان كه خود را . روي بازوها و گردنش جاري شد هنوز خنكي شب را داشت
سپس . تقريباً به روش آلماني هاست خوب آدم را بيدار مي كند: خشك مي كرد فرياد زد

  .بحانه اش را به سرعت خورد و به طرف مدرسه روان شدص   لباس پوشيد
همه بچه هاي فرانسوي به مدرسه مي رفتند تا زبان   در اين ساعت ـ به ساعت آلماني ها ـ

  .تاريخ پر از درد و رنج وطنشان را فرا گيرند و از سرنوشت آن آگاه شوندو 
آيا مي توانست . آزار مي داد فكري او را. ولي آن روز صبح پي ير به چيز ديگري مي انديشيد

آيا حق داشت راز آن دو ناشناس مرموز را بر مال كند؟ زياد  همه چيز را به دوستانش بگويد؟
فقط به : در حاليكه كيفش را روي شانه جابجا مي كرد تصميمش را گرفت. ترديد نكرد

  .همه چيز را مي گويم» لويي«
در ضمن مي خواست ميخ هايي . تخاب كردپي ير از روي كنجكاوي همان راه شب قبل را ان

وقتي به محل شب پيش رسيد، خم . را كه موفق نشده بود در تاريكي بيابد به دست آورد
شد و در حاليكه وانمود مي كرد كه بند كفشش را مي بندد، با چابكي چند ميخي را كه هنوز 

المت جرمي در وسط كوچه رهگذران را تهديد مي كرد برداشت و مطمئن شد كه هيچ ع
با قلبي مملو از شادي به طرف مدرسه . نمانده است و هيچ مجازاتي در انتظارش نيستباقي 
نزديك بود : معلم گفت .مي خواست در كالس را ببندد» پيشون«وقتي رسيد كه آقاي . دويد

  .دير برسي
همچنان . پي ير نفس زنان و با رنگ و رويي افروخته معذرت خواست و سر جايش نشست

  ب موفق شدي؟خُ: آهسته پرسيد» لويي«استاد به طرف ميزش مي رفت  كه
  .بله: او با حركت سر جواب داد. همه منتظر جواب پي ير بودند

  .و چون معلم شروع به حضور و غياب كرد همه ساكت شدند

Bluewater512a@AOL.com



 26

دوستانش بدون رعايت احتياط مي . در زنگ تفريح بچه ها پي ير را سوال پيچ كردند
. ولي پي ير آهسته حرف مي زد و جواب هاي سر بسته مي داد. را بدانند خواستند همه چيز

مگر نمي بينيد كه نمي تواند االن چيزي بگويد؟ مي توانيد تا شب : فرياد زد» لويي«باالخره 
  .صبر كنيد مثل دفعه قبل در پارك جمع مي شويم

  اقالً بگو كه چرخ چند نفر را پنچر كردي؟: التماس كرد» كلود«
  .نفر را ـ يك  
  ـ مطمئني؟  
  ـ بله  

همه از شادي فرياد كشيدند و در تمام مدت زنگ تفريح صداي چرخ پنچر شده و تركيدن 
كه شاگردانش را نگاه مي كرد متعجب بود و » پيشون«آقاي . الستيك را تقليد كردند

  .سرانجام اين بي قيدي و نشاط را به حساب سن آنها گذاشت
او به سادگي آنچه را كه انجام داده بود . ر پي ير جمع شدندساعت پنج پسرها در پارك دو

كه چگونه در حياط منتظر گشتي ها شده بود و صداي تركيدن : برايشان تعريف كرد
  .الستيك ها و ناسزاي آلماني را شنيده بود

  .همه بچه ها خنديدند
دند و صداي پاي سربازان كه نزديك مي ش. سپس پي ير درباره بازگشت خود صحبت كرد

اينكه او هيچ پناهگاهي نداشته و از مخفيگاهي كه ناگهان كشف كرده بود و دور شدن 
  .گشتي ها

بچه ها كه در سكوت به حرف هاي پي ير گوش مي دادند درك كردند كه خطر چقدر نزديك 
  .بوده و فهميدند كه آنچه مي كنند فقط يك بازي نيست

احتمال داشت مرا دستگير كنند ولي من هيچ خيلي : پي ير با همان صداي آرام ادامه داد
  .نترسيدم

  بازهم اين كار را مي كني؟: پرسيد» ژرژ باالن«. سكوتي سخنانش را بدرقه كرد
  .ـ بله  

  كي؟: به نوبه خود سوال كرد »كلود«
. اوايل شب هوا خيلي تاريك است و بهترين موقع براي اين كار است. ـ امشب

  .كرد بعداً كارهاي ديگري هم خواهيم
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  ـ اگر مادرت بفهمد كه تو شب بيرون مي روي چه مي كني؟
نمي دانم، ولي تا جايي كه ممكن باشد سعي مي كنم : چند لحظه مردد ماند و سپس گفت

  .نفهمد
 اگر درِ كلبه اي كه ديشب ديدي با: كه به نظر مي آمد سوالي دارد عاقبت پرسيد» آندره نو«

  بماند فايده اي خواهد داشت؟
  .لماًمسـ   

همانطور كه مي داني، همه آدمهايي كه توي آن حياط . ـ من ترتيبش را مي دهم
زندگي مي كنند وسايلشان را توي آن كلبه مي گذارند ولي كليد آن پيش پدرم 

  .است
ببينم، براي تو بهتر است كه موقع انتظار تنها : دوباره خود را وارد بحث كرد» كلود دلون«

  باشي؟
بيدار نمي كند لي كسي كه مطمئن باشد هيچ كس را در خانه ـ بله بدون شك، و

  . . .مي تواند همراه من بيايد در غير اينصورت 
  . . .كاش من مي توانستم بيايم : مغموم بنظر مي رسيد» كلود«

  .ـ ناراحت نباش مهم نيست  
ن من مي توانم از راه شيـرواني خارج شوم قبالً هم بـراي ديد: توي فكر بود» لـويي«

  .آلماني هايي كه در پايگاه زير دريايي كار مي كنند بيرون رفته ام
  .هيچ كس متوجه نمي شودـ   
  .مي توانم حقيقت را به او بگويم. پدر و مادرم نه ولي خواهرم شايد ـ   

  .پي ير موافق نبود
  .ـ من به دخترها هيچ اعتماد ندارم  
  .ـ ولي مي تواني از او مطمئن باشي  
  عتماد داري؟ـ تو به او ا  
  .او بله ـ   

بعد از دور شدن . . . ب مانعي ندارد قـرار ما ساعت يازده و نيم در كلبه خُ ـ 
  تو از توي خانه صداي آنها را مي شنوي؟. گشتي ها

  .ـ نه، ولي سر وقت مي آيم  
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  .يكي از ما كشيك مي كشد و ديگري ميخ ها را سر چهارراه مي چيندـ   
و حوادثي كه در پيش داشتند فكر » پي يـر و لـويي«حرف هاي  سايـرين در عالم رويا به

  .هر كس فكر خطرات احتمالي را مي كرد و پند و اندرزي مي داد .مي كردند
  .اگر غافلگير شديد مي توانيد توي ميدان هم مخفي شويد: گفت» كلود دلون«

  .ـ يا پشت بقالي  
  به اندازه كافي ميخ داريد؟: پرسيد» ژاك تورن«

  .لهـ ب  
  . . .ـ وگرنه من مي توانم   

  پس كي نوبت ما مي شود؟: پرسيد» كلود«
  .فعالً سكوت كنيد و مواظب باشيد. دو يا سه روز ديگر. ـ بعداً  

را فشردند و » پي ير و لويي«يكي يكي دست . همه منظورش را فهميدند و برخاستند
  .برايشان آرزوي موفقيت كردند

مي داني . در مورد كلبه خيالتان راحت باشد. دتان باشيدشما هم مواظب خو: گفت» آندره«
شما به خانـه ي حس نكنم كه ـوابيدم و امشب هم تا وقتـبرادر؟ من ديشب زياد نخ
  .برگشته ايد خوابم نمي برد
. بخواب و خيالت راحت باشد همه چيز به خوبي پيش مي رود: پي ير خنديد و جواب داد
  .يدوارم كه امشب دو تا شكار كنيمام. فردا برايتان تعريف مي كنم

  .كمي صبر مي كنيم» لويي«من و . با هم از پارك خارج نشويد: پي ير گفت. همه براه افتادند
  خواست حركت كند،» لويي«وقتي . دو دوست ساكت بودند. بچه ها دسته دسته دور شدند
  : . . .مي خواهم به تو چيزي بگويم: پي ير جلوي او را گرفت و گفت

  موضوع مهمي است؟ مربوط به ديناميت هاست؟: با تعجب برگشت» وييل«
نه ديشب قبـل از اينكه از خـانه بيرون بيايم مردي را ديدم كه موقع عبور  ـ 

گشتي ها خودش را مخفي كرد و وقتي در حياط اسپانيايي ها منتظر بودم، دو مرد 
  .را ديدم كه به آنجا پناه آوردند

  ـ آنها تو را ديدند؟
  .نه ـ

  ـ آنها را شناختي؟ حرف زدند؟
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  .ـ به نظرم غريبه نبودند ولي توي تاريكي آنها را نشناختم
  .ـ حتماٌ از مبارزان بودند

  .بدون شكـ 
  اگر ما را غافلگير كنند چه كار مي كنند؟ ـ 
وقتي الستيك دوچرخه سرباز آلماني . برايشان تشريح مي كنيم. نمي دانم ـ 

اگر گشتي ها هميشه پياده بودند فرار از دست آنها «: تركيد يكي از آنها گفت
  »آسانتر مي شد

  . . .بنابراين نبايد ناراحت باشيم  ـ 
  .ولي بايد مواظب باشيم كه مزاحم آنها نشويم  نه، ـ 
  مي خواهي از ادامه كارمان صرفنظر كنيم؟ ـ 

  .ـ نه، ولي دو نفري بهتر مي توانيم كمين كنيم و مراقب باشيم
در واقع ما بايد بيش از اينكه در فكر اذيت . . . ولي آنها كي هستند؟ . . . ـ بله 

  .كردن آلماني ها هستيم، مواظب باشيم كه مزاحم فرانسوي ها نشويم
  .ب، حاال مي توانيم برويمخُ. بله همين طور است ـ 
  .اگر من آنها را بشناسم مي توانم ديناميت ها را در اختيارشان بگذاريم ـ 

حتي . هم همين فكر را كردم، ولي شناختن آنها در تاريكي آسان نيستـ من 
  .معلوم نيست اگر با آنها برخورد كنيم چه عكس العملي نشان مي دهند

  ـ منظورت اينست كه ممكن است مسلح باشند؟
  .ـ شايد

  .باالخره ما هم فرانسوي هستيم و بايد بتوانيم با آنها كنار بياييم ـ 
به آنچه دوستانش گفته . پي ير از ميدان گذشت .از پي ير جدا شد جلوي مدرسه» لويي«

» دودولف«. را ديد كه روي نيمكت سنگي نشسته است» دودولف«. بودند فكر مي كرد
. پي ير جلو رفت و دستش را به سوي او دراز كرد. دستش را تكان داد و به او لبخند زد

: و همچنان كه لبخند مي زد گفتمحكم ولي بدون خشونت، دست او را فشرد » دودولف«
  .خيلي خوب است. . . خوب است 

در حالي كه » دودولف«. دستش را به آرامي از دست او بيرون كشيد. پي ير تعجب كرد
  .پي ير مردد دور شد. خوب است، خيلي خوب است: چشمك مي زد شادمانه ادامه داد
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  »بان بودم؟منظورش چيست؟ شايد به خاطر اينست كه آن روز با او مهر«
آلماني قد بلندي كنار او ايستاده بود . ناگهان پي ير مادرش را ديد كه از بقالي بيرون مي آيد
  .سنگين، سنگين: و خيلي جدي به كيف دستي او اشاره مي كرد و مي گفت
پي ير خودش را جلو انداخت و بدون . خانم لوگراند كه سرخ شده بود وانمود كرد كه نشنيده

آلماني مدتي متحير ايستاد و بعد در حاليكه . كيف را از دست مادرش گرفت يك كلمه حرف،
  .مي خنديد دور شد

به روبروي خود نگاه مي كردند و صد مادر و پسر، يكي برافروخته از ديگري، در سكوت 
بعد، زير چشمي به هم نگاه كردند، لبخند زدند و بر خالف . متري به اين ترتيب راه رفتند

  .كردند به خنديدنميلشان شروع 
  آنها عادت دارند كه تو را اينطوري ناراحت كنند؟. آدم زرنگي به نظر مي آمد: پي ير گفت
  .اين اولين بار بود. . . ـ نه   
  . . .ـ شايد مي خواست واقعاً كمكت كند   
  .ـ من به كمك كسي احتياج ندارم بخصوص به كمك آنها  
  .ـ فكر مي كنم فهميد  
  .امشب دير كردي . . .ـ اميدوارم   
  .با بچه ها صحبت مي كرديم و همين باعث شد كه سر موقع به تو برسم. . . ـ   

  اين ازدحام براي چيست؟. عجب: ناگهان گفت. در كنار هم به راهشان ادامه دادند
  .عده زيادي دور مامور شهرداري جمع شده بودند و با حرارت بحث مي كردنددر واقع 

  كنيم؟ آخر چه فايده اي دارد؟دوباره بايد شروع  ـ   
  .ـ همانطور كه گفتم دستور شهرداري ست، البته به تقاضاي آلماني ها  

او را صدا زد و . را ديد كه در رديف اول جايي براي خود باز كرده است» كلود دلون«پي ير، 
  چه خبر است؟: پرسيد

 اي احتمالي، افرادآلماني ها مي خواهند كه براي جلوگيري از خرابكاري ه: گفت» كلود«
آنهايي كه مجبورند اين كار را بكنند هيچ خوشحال . دهكده از همه راه ها مراقبت كنند

  .بايد تقاضا نامه هايي را كه او در دست دارد را پر كنند. نيستند
شهردار اين كاغذها را به من داده تا آنها را . من تقصيري ندارم: مامور شهرداري گفت

  .توضيع كنم
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مواظبت از دو كيلومتر راه، فقط با يك : گير كه صورت آفتاب سوخته اي داشت گفتيك ماهي
  !فكرش را بكنيد. . . چوبدستي، آنهم موقع شب 

مگر احتياج به چيز ديگري هم داريد؟ وقتي خرابكاران را ديدي فرار مي كني : ديگري گفت
  .ديگر

  .به خصوص كه آنها حتماً از دوستان ما هستند: سومي گفت
  .بله، ولي من مي خواهم بگويم اين كار احمقانه است ـ  

همين و . ـ خيال مي كني آلماني ها نمي دانند؟ آنها مي خواهند ما را آزمايش كنند
  .بس

براي رضاي خدا : مامور شهرداري كه نگاه هاي وحشت زده يي به اطراف مي انداخت گفت
  .مود كنيم كه مطيع هستيمحاال كه كاري نمي توانيم بكنيم، الاقل وان. ساكت شويد

؟ از چطور وانمود كنيم«: ماهيگير شجاعي كه بلوز سرمه ايي دريانوردي به تن داشت گفت
آنـهايي كه ناراحت هستـند يا . يا اطاعت مي كنيـم يا نمي كنيـم. دو حالت خـارج نيست
اي آرام بعد دستهايش را در جيب كرد و با قدم ه» !خدانگهدار. . . مي ترسند خود دانند 

  .دور شد
  .راست مي گويد» لويي سنيه«ـ   

اگر همه همين حرف را بزنند جواب آلماني ها را چه بايد : مرد الغري با نگاه مضطرب گفت
  داد؟

مسلم است كه اگر هيچ كس كشيك ندهد آلماني ها : مامور شهرداري حرف او را دنبال كرد
لي چون فعالً روابط مت بد نيست حيف براي همه اهالي دهكده مجازاتي در نظر مي گيرند، و

  . . .است كه 
حيف؟ حيف : بود ـ گفت» دنيس برتراند«مردي با موهاي پر پشت خاكستري ـ كه اسمش 

براي كي؟ من از آلماني ها انتظاري ندارم هيچوقت هم آنها را دوست نداشتم، ولي حاال كه 
اگر بايد از . رفتار كنيمسانيت همه جا شكست مي خورند هيچ دليلي ندارد كه با آنها با ان

  .راهها نگهباني كرد، من اين كار را مي كنم، ولي براي دفاع از آنها روي من حساب نكنيد
شنيدي؟ حتماً : پي ير بيش از اين معطل نشد و به مادرش كه دور شده بود پيوست و گفت

  .آلماني ها از چيزي مي ترسند
  .تر به ماستـ به عقيده من اين فقط يك زور گويي بيش  
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. . . فكرش را بكن . . . شايد از خرابكاري در راه آهن مي ترسند . ـ نمي دانم
با منفجر كردن . وقتي كه يك قطار مهمات مي گذرد، عالي ست! انفجار خط آهن

  .خط پاريس، حتي مي توان ارتباط اين ناحيه را به كلي قطع كرد
  عدي فكر مي كني؟هيچ به مجازات هاي ب. ـ تو اغراق مي كني عزيزم

ـ ولـي مامان، اگر اهـالي جاي ديگـري اين كار را بكنند آلمـاني ها با ما چـكار 
  مي توانند بكنند؟

همه فرانسوي ها  با هم متحد هستند و آلماني ها هم اين . ـ خدا مي داند پي ير
فكر نمي كنـي تا به حال به اندازه كافي بدبختـي . موضوع را خوب مي دانند

  ايم؟ داشته
به بايد دشمن را : مثل هميشه حقيقت براي او فقط يك معني داشت. پي ير سكوت كرد

براي او، در اين نبرد قرباني وجود نداشت، همه يا قهرمان . تنگ آورد و فرانسه را نجات داد
منفجر كردن خط «. افسوس مي خورد كه نمي تواند يكي از آنها باشد. بودند و يا شهيد

من مي توانم با ديناميت ها اين . من مي توانم«: كري در مغزش جرقه زدناگهان ف» !آهن
  ». . .كار را بكنم 

نمي . او فقط يك بچه بود. ولي جرقه اي كه درون او را شعله ور مي كرد زود خاموش شد
شايد . شايد اين كار مخالف مقاصد مبارزان بود. توانست به تنهايي چنين تصميمي بگيرد

  .ا بر ضد دهكده بر مي انگيختخشم آلماني ها ر
ميخ ها را روي » لويي«فقط گاهي به اينكه شب، با . پي ير ديگر به اين موضوع نينديشيد

زيرا براي او اين ميخ ها نيش هايي بود كه   جاده خواهد گذاشت فكر مي كرد و لذت مي برد،
  .عزت نفس فاتحين را جريحه دار مي كرد
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  كجايي؟: پي ير در سكوت شب زمزمه كرد
  .در كلبه به آرامي باز شد و شبح كوچكي از تاريكي بيرون خزيد

  .برويم ميخ هاي ديگر را بگذاريم. . .  ـ بيا  
چسبيده به ديوار و آماده براي مخفي شدن ـ در صورت . يكي پس از ديگري به راه افتادند
چهارراه در طرف . روبروي آنها جاده كليسا پيچ مي خورد .خطر ـ به انتهاي كوچه رسيدند

همه اهالي دهكده آذوقه اشان را از اين بقالي كه اكنون . راست و و بقالي در طرف چپ بود
  .گويي به خواب رفته، تهيه مي كردند

  چه كنيم؟: نجوا كرد» لويي«
  .اده هستمـ تو برو پشت مغازه و مراقب پارك و گذر كافه باش، من هم مواظب ج  

هر چند لحظه . پي ير شروع كرد به چيدن ميخ ها روي زمين. بدون صدا دور شد» لويي«
را نمي ديد، ولي او را نزديك خود حس مي كرد ـ در » لويي«او . يكبار سرش را بلند مي كرد

كمين ـ گوش فرا داد، جز زمزمه ي دور دست دريا و صداي بهم خوردن ميخ ها در كيسه 
  .رفت» لويي«وقتي آن را خالي كرد برخاست و به طرف . نمي شدچيزي شنيده 

  ـ تمام شد؟  
  .وقتي رد شدند بر مي گرديم. ـ بله مي توانيم برويم  

در را  از روي احتياط» لويي«. در سكوت، سايه وار از كنار ديوار گذشتند و به كلبه بازگشتند
  .به غليظ تر از بيرون بودتاريكي در داخل كل. هيچ صدايي نبود. پشت سر خودشان بست

بچه ها كه سخت تحت تاثير قرار . همه چيز در اطرافشان تهديد كننده به نظر مي رسيد
سپس محتاطانه اشياء اطرافشان را لمس كردند . گرفته بودند، جرات تكان خوردن نداشتند

5 

Bluewater512a@AOL.com



 34

از كه  بوي خاكي. و يك كارگاه نجاري، توده اي از بيل، چنگك و كلنگ را تشخيص دادند
  .آنها به مشام مي رسيد تمام كلبه را پر كرده بود و تنفس را مشكل مي كرد

  .بوي عجيبي مي آيد: آهسته گفت» لويي«
  .ـ بوي اين بيل هاست  
  .ـ به نظر مي رسد كه با بوي قير مخلوط شده  
  .ـ شايد  

  تو صدايي مي شنوي؟: يك لحظه سكوت حكفرما شد و سپس
  .ـ نه  
  د؟ـ اگر ما را پيدا كنن  
  . . .ـ واقعاً بد بياري ست   

ـ بامـزه اينجاست كه توي خانـه ما همه خوابيـده اند و هيچكس به فكـرش 
  .نمي رسد كه ممكن است من در اين كلبه، در كمين باشم

شايد مي خواست به اين وسيله بر اضطراب سنگيني كه در . پي ير نيز به مادرش فكر كرد
  .كنداين هواي فاسد وجود داشت، غلبه 

سنگ ها مثل قـالب هستنـد، به آسانـي . ـ بدون صدا از شيـرواني پايين آمدم
  .مي شود از آنها استفاده كرد

  ـ خواهرت فهميد؟
  .مجبور شدم او را در جريان بگذارم: چند لحظه مكث كرد و بعد گفت» لويي«

  ـ چرا؟  
فهميد و به ـ چون براي خارج شدن بايد از اتاق او مي گذشتم، اگرنه، شايد مي 

در هر صورت مي تواني . اين بود كه ترجيح دادم به او بگويم. ديگران خبر مي داد
  .به او اعتماد كني
  ـ او چه گفت؟

  حتي پرسيد كه مي تواند يك بار با ما بيايد؟. ـ گفت كه كار خوبي مي كنم
  .دخترها نه! ـ اوه، نه
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شايد . مشوش بودند. ردندهر دو سكوت ك. پي ير متوجه شد كه صدايش را بلند كرده
خواهر شجاعي داري : پي ير شروع به صحبت كرد. ناگهان متوجه خطر عملشان شده بودند

  در چنين موقعي با او چه مي توانستيم بكنيم؟. ولي مي بيني كه غير ممكن است. . . 
  .ـ حق داري  

  .دوباره سكوت اختيار كردند
ت؟ ديشب هم تو اينهمه منتظر اينطور نيس. ـ عجيب است كه گشتي ها نمي آيند

  شدي؟
  .ـ نه، نمي دانم چه اتفاقي افتاده

  .ـ برو ببينيم
هوا : زمزمه كرد» لويي«. هواي تازه شب جان تازه اي در آنها دميد. آهسته در را باز كردند

  .خيلي بهتر شده
  .من مي روم ببينم!  . . . صبر كن. ـ بله  

  ب؟خُ: به او پيوست و پرسيد» لويي«. ايستاد پي ير چسبيده به ديوار پيش مي رفت و بعد
  .هيچ نمي فهمم. ـ نمي دانم  
  ـ چه كنيم؟  
  .بازهم صبر كنيم. ـ نمي دانم  

  .همه چيز بر خالف انتظار بود. بچه ها در سرگرداني كامل دست و پا مي زدند
به خود لرزيدند و به سرعت به سوي كلبه . ناگهان صداي حرف به گوششان رسيد

  .دبازگشتن
  .ـ دارند مي آيند  

صدا مدتي شنيده شد و سپس به جاي اينكه اوج بگيرد رفته رفته . گوش به زنگ ايستادند
  .دور شد

  .بچه ها چسبيده به هم جرات تكان خوردن نداشتند
  چه اتفاقي افتاده؟: گفت» لويي«

  .يكي از آنها تركيده و دوباره به قصر برگشته اند ـ نمي دانم، شايد الستيك  
  .پس ميخ ها را بايد وقت رفتن ديده باشند. حتماًـ 
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ـ نمي دانم بايد كاري بكنيم يا برگرديم و يا اگر ميخ ها را نديده اند آنها را جمع 
  نظر تو چيست؟. كنيم اين تنها شانس ماست

شايد گشتي هاي ديشبي نبوده اند و بنابراين وقتي اين اتفاق افتاده . ـ موافقم
  .ده اندهيچ فكر به خصوصي نكر

  .ـ بله برويم
به نظر مي رسيد كه كوچه براي هميشه به خواب . تقريباً بي احتياط و به سرعت پيش رفتند

با اولين نگاه روي جاده متوجه شدند كه ميخي در كار  .به چهار راه رسيدند. رفته است
. كردندبا وحشت زانو زدند و با كف دست بيهوده جستجو . تمام آنها ناپديد شده بود. نيست

منقلب و پريشان مي خواستند برخيزند كه ناگهان در پيچ جاده نور آبي رنگ چراغ قوه اي را 
  .كه به چپ و راست متمايل مي شد مشاهده كردند

  !آلماني ها: گفت نفس زنان» لويي«
سربازاني بودند . در اين موقع صداي پايي به گوش رسيد. برخاستند تا به سوي كلبه بروند

  .باز مي گشتند» الساپي نير«شيك شبانه از كه پس از ك
  .ـ محاصره شديم  

شبحي از تاريكي بيرون آمد و . وحشت زده و بالتكليف سر جايشان ميخ كوب شده بودند
  .»دودولف«من هستم، ! بياييد، نترسيد. با شما هستم: آهسته ولي آمرانه گفت
هر سه  .در بسته شدشدند و  بدون تامل پشت سر او وارد راهرويي. بچه ها او را شناختند

سعي مي كردند انچه را در خارج مي گذشت . نفر بي حركت و گوش به زنگ ايستادند
  .بفهمند

  .هيس: زمزمه كرد» دودولف«
  .با وحشت درك كردند كه چيزي نمانده بود به دام بيافتند. آنها قصد حرف زدن نداشتند

مي كردند و كم كم توانستند بر  هر چند بچه ها هنوز مي لرزيدند، ولي احساس امنيت
دو دسته . به صداهايي كه از بيرون مي آمد گوش فرادادند. اضطراب خويش چيره شوند

در حرف » فرانسوي ها«با صداي خيلي بلند صحبت مي كردند و لغت  .آلماني به هم پيوستند
حتماً . صداي قدم هايشان به گوش مي رسيد، بدون اينكه دور شوند. هايشان تكرار مي شد

  .در جستجوي چيزي بودند
  يعني چه؟ مگر آنها ميخ ها را جمع نكرده اند؟: در گوش پي ير نجوا كرد» لويي«
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  .ـ من هم نمي فهمم  
  .هيس: زمزمه كرد» دودولف«

 .دور شدند و دوباره بازگشتند. سربازان در نور آبي چراغ قوه توي جاده جستجو مي كردند
  .هن: يكي از آنها به آلماني گفت
. به مادرش فكر مي كرد كه ممكن بود بيدار شود. خدا كند بروند: پي ير در دل آرزو مي كرد

از خود . ي نمي توانست حدس بزند چه ساعتي استـحس مي كرد كه خيلي دير شده ول
  كي آلماني ها دست از جستجو مي كشند؟: مي پرسيد

ازان كه نااميد شده بودند، ولي باالخره، سرب. خيال ندارند بروند: زمزمه كرد »لويي«
سكوتي كه پس از دقايقي خطر، اطمينان بخش به نظر . سكوت بر قرار شد. رفتند

من ! صبر كنيد: در را باز كرد و گفت» دودولف«. بچه ها بازهم صبر كردند. مي رسيد
  .مي روم ببينم

در سكوت دست هم را گرفتند و مدتي طوالني به گرمي . دو دوست تنها ماندند
  .خطر آنها را براي هميشه به هم پيوسته بود. ردندفش

.من چيزي نديدم، هيچ جا! برويد: بازگشت و گفت» دودولف«  
من آنها چند دقيقه پيش ! ميخ ها را بگير! بگير: در جيبش پي چيزي گشت و گفت

  . ولي من در شب مي بينم! بدجنس ها .مي دانستم كه آنها بر مي گردند. جمع كردم
.صدا كردخنده اي بي   

.ولي يك روز، خوب مي خندم. آنها بد هستند. ـ من زرنگ هستم    

آنها مي خواستند تشكر . صداي بم او بچه ها را ناراحت مي كرد. و دوباره خنديد
  .كنند

 . . .، بدون تو »دودولف«ـ ممنون   

  .آسان بود. ـ نه، من اينجا بودم  
  .خنديداو مي . بچه ها با شدت و گرمي دست او را فشردند

  . . .ـ شما، بچه هاي خوب، ولي مواظب باشيد   
خانه هايي كه در . شب تاريكي عميق خود را از دست داده بود. بچه ها خارج شدند

  .تاريكي فرو رفته بودند، حاال ديده مي شدند
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  .ـ شب به خير  
  .ـ شب به خير، تا فردا  
  . . .ـ مواظب خودت باش   
  . . .ـ تو هم همينطور   

مي دانست كه هنوز امكان برخورد با . پي ير تنها به راه افتاد. ناپديد شد» لويي«
حتي متوجه . نه، او ديگر هرگز نخواهد ترسيد. آلماني ها وجود دارد، ولي نمي ترسيد
پي ير مي دانست كه در اطراف او همه دوست . نشد كه دارد آوازي را زمزمه مي كند

: پي ير فكر كرد. ي پيروزي تالش مي كنندهستند و در دل تاريكي، مثل خود او برا
بايد به . فعالً بايد مواظب بود. حتي ما بچه ها از آلماني ها و ارتششان قوي تريم«

  ».كار ديگري مي كنيم. . . بعد . آنها بفهمانيم كه اشتباه كرده اند
هيكل ظريفش از دور، روي سفيدي ديوار . پي ير با گام هاي سريع پيش مي رفت

با اين همه، قبل از خيز برداشتن به سمت . شد، ولي او اهميت نمي داد ديده مي
همه چيز . داخل شد. به اتاقش رسيد. دويد. چيزي نديد. خانه، به اطراف نگريست

پي ير به عنوان يك وطن پرست، وظيفه آنشبش را انجام داده بود و حاال . آرام بود
  .در برگرفتخواب، به آرامي او را . مي توانست راحت بخوابد

 .همان آرامي از خواب بيدار شدفرداي آن شب نيز، وقتي مادرش او را صدا زد، به 
آسمان را ابر نازكي به رنگ هاي سفيد و صورتي پوشانده بود، ولي . روز جمعه بود
  .هوا خوب بود

به حوادث شب . پي ير در اتاقش درس حاضر مي كرد، ولي فكرش جاي ديگري بود
در دفترش، نقشه چهار راهي را كه صحنه آن حوادث بود، كشيد و . قبل مي انديشيد

آيا . ما مي توانستيم از جاده ي كليسا فرار كنيم، ولي ترسيده بوديم«: با خود گفت
به هر حال بايد از اين كار دست . هم اندازه من ترسيده بود؟ گمان مي كنم» لويي«

يف كردن لباس هاي كث. حاال چكار كنيم؟ انتظار كشيدن مشكل است. كشيد
آلماني ها موضوع را . هر چند شايد اينطور بهتر باشد. بچه گانه است. . . سربازان؟ 

  ».بايد روي اين موضوع فكر كرد. جدي نمي گيرند ولي باعث دردسرشان مي شود
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» لويي«. در را باز كرد» لوگراند«خانم . كسي در زد. نرده آهني باغچه به هم خورد
هر چند از ديدن هم خوشحال بودند ولي آنقدر . تقبال او شتافتپي ير به اس. بود

، با حالت »لوگراند«اسرار مشترك داشتند كه در برابر نگاه محبت آميز خانم 
  .مصنوعي دست هم را فشردند

  درس مي خواندي؟: پرسيد» لويي«
  .ـ اوه، درس هايم را مرور مي كردم  
  تواني با من بيايي؟آمدم ببينم مي . مي روم» بل گيون«ـ من به   

با من كاري نداري : پي ير كه منتظر اين پيشنهاد بود با خوشحالي از مادرش پرسيد
  مامان؟

  .ـ نه، ولي خيلي دير برنگرديد  
توده هاي . بچه ها، سوار بر دوچرخه، با خوشحالي در جاده كنار دريا پيش مي رفتند

. نواخت بودكساحل ي. كرد شن و بوته هاي گز، كناره دريا را از نظرشان مخفي مي
استحكامات سيماني ستبر، مانند قراول هايي بودند كه آلماني ها براي حفاظت 

ميله هاي آهني خاردار، اينجا و آنجا، سر از آب بيرون آورده . اقيانوس ساخته بودند
. دريا، اين ديو غران و مطيع، موج هايش را به صخره هاي دور افتاده مي زد. بود

باغچه هاي شني با گوش . گ باخته در ميان كاج ها و گزها ديده مي شدويالهاي رن
راه آهن . ماهي تزيين شده بود و بوته هاي گل نزاري در آنها كاشته شده بودند

اده مي گذشت و روزهاي طوفاني در معرض موج هاي دريا قرار ـدرست از كنار ج
  .مي گرفت

  به ديشب فكر كرده اي؟: ، همچنان كه به سرعت پا مي زد فرياد زد»لويي«
  ـ بله، تو چطور؟  

آنجا » دودولف«شانس آورديم كه . واقعاً ترسيده بوديم. . . ـ مسلم است 
  .بود

  .زرنگ تر از آن است كه ما فكر مي كرديم» دودولف«ـ   
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شايد او بود كه تو، در شب اول ديده : گفت» لويي«مدتي سكوت كردند و آنگاه 
خ ها را مي گذاشتيم او ما را ديده بود و ما ابداً متوجه به هر حال، وقتي مي. بودي

  .نشده بوديم
در حاليكه براي پا زدن خود را به اين طرف و آنطرف متمايل مي كرد ـ چون » لويي«

وقت برگشتن اتفاقي : دوچرخه اش خيلي بزرگ بود ـ به پي ير نزديك شد و پرسيد
  نيافتاد؟

  .ـ نه، هيچي  
  ـ مادرت خواب بود؟  
  .بلهـ   

هيچ كس روي جاده ديده . بادي كه از جانب دريا مي وزيد از سرعت آنها مي كاست
  براي خواهرت تعريف كردي؟: نفس خود را تازه كردند و پي ير پرسيد. نمي شد

  .مي داني؟ او خيلي دلش مي خواست با ما بيايد. ـ مجبور بودم  
  .امه بدهيمبه خصوص كه ديگر نمي توانيم اد. ـ به زحمتش نمي ارزيد  
  ـ پس چكار مي كنيم؟  
  .كمي صبر مي كنيم، بعد خواهيم ديد. ـ هيچ  
  ـ نظرت راجع به جوهر پاشيدن چيست؟ موافق نيستي؟  

هر چه ديگران بخواهند انجام خواهيم داد، ولي برنامه شب تمام . ـ چرا
  .ما حق نداريم خودمان را گرفتار كنيم خيلي احمقانه است. شد

  . . .اين گردش هاي شبانه خوشم مي آمد  ـ حيف شد من از  
  .ـ ناراحت نباش، دوباره شروع مي كنيم  

تفرجگاه زيبايي بود كه روي ساحل باريكي از شن هاي نرم . رسيدند» بل گيون«به 
قبل از جنگ، خانواده هاي زيادي به اين محل آرام مي آمدند تا از . ساخته شده بود

ي اكنون تحت اشغال افسران آلماني و ارتش آب گرم معروف آن استفاده كنند، ول
  .آنان بود
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بچه ها كه عادت داشتند، از كوچه هاي غم انگيز، بدون توجه به مردان اونيفورم 
س از ـسپ. خريدهايش را كرد و كارشان زود تمام شد» وييـل« .پوشيده، گذشتند

  حاال چكار كنيم؟ برگرديم؟: پي ير پرسيد
  ـ ساعت چند است؟  
  .يازده ـ تقريباً  
  .برويم» ماريور«ـ مي توانيم به تپه هاي   
  .ـ هر طور ميل توست  

تنها تپه اين ساحل مسطح بود و بزرگترين تفريح گاه دوچرخه سواران » ماريور«
پس از آن كه به زحمت فراوان از آن باال مي رفتند خود را . جوان به شمار مي رفت

بچه ها با تمام نيروي . ي آمدنددر سرازيري رها مي كردند و به سرعت پايين م
دست هايشان روي دسته دوچرخه منقبض . نوجواني اشان شروع كردند به باال رفتن

باالخره هر دو . با فشار و آهسته پا مي زدند و چهره هايشان برافروخته بود. شده بود
 در آنجا با خطوط مارپيچ از اين. با هم از آخرين پيچ گذشتند و به نوك تپه رسيدند

  .طرف به آن طرف جاده مي رفتند
  .باز هم موفق شديم، ولي خيلي سخت بود: نفسي تازه كرد و گفت» لويي«

  .فكرش را بكن هنوز ساعت يازده و ربع نشده. ـ خوب آمديم  
  .و پي ير در حاليكه عرق پيشاني اش را پاك مي كرد، خنديد

  .ب، حاال برگرديمـ خُ  
با چه سرعتي پاييـن  ه مي ديديـج نداريم، اگرنــ حيف كه سرعت سن

  .مي رويم
ـ تو جلو برو پي ير، من پشت سرت مي آيم، چون دوچرخه ام از مال تو 

  .كند تر مي رود
  .بـ خيلي خُ

پي ير پشتش را خم كرد، صورتش را به دسته دوچرخه نزديك كرد، دست هايش را 
باد . راه افتادروي ترمز گذاشت و در حاليكه به آرامي پا مي زد در سرازيري به 
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پشتش يخ زده بود ولي او خيره به جلو مي . خنكي در پيراهن مرطوبش مي پيچيد
از پيچ اول كنار جاده گذشت و خود را راست كرد تا براي . نگريست و پيش مي رفت

بدبختانه در همان لحظه سگي از گودال كنار جاده بيرون . پيچ بعدي آماده باشد
سگ زير دوچرخه رفت و زوزه كشان فرار كرد، . ز كندپي ير فقط توانست ترم. پريد

كه شاهد ناتوان » لويي«. اما پي ير با دوچرخه از زمين كنده شد و در گودال افتاد
  .اين حادثه بود، او را آنجا بي حركت يافت

  ـ پي ير صدمه ديدي؟  
  !چه تصادفي: پي ير الي چشمانش را باز كرد و زمزمه كرد

  .ولي بازهم تكان نخورد
  ـ نمي تواني بلند شوي؟  
  .صبر كن. . . ـ چرا   

  .رنگش خيلي پريده بود. هنوز چشمانش بسته بود
  ـ بدنت درد مي كند؟  
  .نمي دانم چي شد. . . خوبم . . . ـ نه   

. زانو زد و به او كمك كرد» لويي«. به زحمت سعي كرد برخيزد. صدايش گنگ بود
  .سگ لعنتي: ت و زمزمه كردپي ير نشست و نگاه مبهمي به اطراف انداخ

  آخر آنجا چه مي كرد؟. ـ واقعاً  
  .ـ ما هم مقصر هستيم  
  ؟ بهتري؟حاال چطوري. ـ مسلماً  

  .پي ير لبخند ضعيفي زد، ولي صدايش گرفته بود
  .ـ صبر كن  

  .توانست بايستد، ولي متزلزل و بي حركت بود» لويي«به آرامي زانو زد و با كمك 
  .ـ حالت زياد بد نيست  
  .زياد هم خوب نيست. . . ـ نه   
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چرخش عيب نكرده، فقط . . . ـ من مي روم دوچرخه ات را درست كنم 
  فكر مي كني بتواني سوار شوي؟. درست شد. . .  دسته اش كج شده

  .ـ بله گمان مي كنم  
سوار دوچرخه شود ناله اي كرد و نقش زمين » لويي«ولي وقتي خواست تا به كمك 

: لتي نگران، كنار دوستش كه به زمين افتاده بود، زانو زد و پرسيدبا حا» لويي«. شد
  پي ير حالت خوب نيست؟

تو برو و به . نمي توانم فوراً به خانه برگردم. ـ چرا ولي سرم گيج مي رود
به . مادرم بگو كه الستيك دوچرخه ام پنچر شده و داده ام تعميرش كنند

  .او بگو كه دلواپس نباشد
  .واهم تو را در اين وضع تنها بگذارمـ نه، من نمي خ

كافي است كمي استراحت كنم تا . حال من االن بهتر است. . . ـ چرا، برو 
  .كامالً خوب شوم

  .هنوز مردد بود» لويي«با وجود لبخند گرم پي ير، 
» ورـماري«اني كه از دهكده ي ـكلت سه چرخه اي آلمـدر اين موقع يك موتور سي

راننده آن كه بچه ها را ديده بود، ترمز كرد و . اش پيدا شدبر مي گشت، سر و كله 
زبان  .چهره اي خسته و نگاهي آرام و مهربان داشت. مرد نسبتاً مسني بود. ايستاد

فرانسه را مي دانست ولي در مغزش پي كلمه ها مي گشت تا آنها را پيدا كند، 
  :گفت آهسته و بريده بريده

  ـ حادثه؟ پسر افتاده؟  
  !جواب نده: سرعت و با صداي آهسته گفت پي ير به

سرباز قضيه را فهميد، لبخندي زد و . به مرد آلماني و آنگاه به پي ير نگاه كرد» لويي«
  من پسرهايي مثل شما در آلمان دارم ـ سه تا ـ كجا زندگي مي كنيد؟. نترسيد: گفت

  .»پورت ـ آن ـ مر«در : جواب داد» لويي«
تو دوچرخه اش را . انم دوستت را برسانمپس مي تو. ـ من هم همينطور

  .بياور
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آلماني براي اينكه منظورش را بهتر بفهماند با دست به پي ير و به دوچرخه اشاره 
  .كرد

نسبت به اين آلماني . پي ير كه روي زمين نشسته بود حتي سرش را هم بلند نكرد
فكر بود كه از طرفي در اين . كه مي خواست به او كمك كند احساس كينه مي كرد

  .اگر نخواهد مادرش را دلواپس كند، اين تنها راه و بهترين راه است
  ب، نظرت چيست؟خُ: پرسيد» لويي«

  !آخر فكرش را بكن: پي ير لجوجانه سرش را برگرداند و باالخره گفت
  ولي در غير اينصورت چكار كنيم؟. . . ـ بله   
  .ـ مي دانم  

  .ن ها را بفهمد، لبخند مي زدآلماني كه سعي مي كرد معني حرف هاي آ
  ب موافقي؟ـ خُ  
  .ـ بله  

سرباز كه روي . به طرف موتور سيكلت به راه افتاد» لويي«پي ير برخاست و با كمك 
موتور سيكلت نشسته بود با مهرباني او را راهنمايي كرد تا در صندلي يي كه روي 

  .چرخ سوم قرار داشت بنشيند
  .ا كمي دراز كنحاال پايت ر. بله. . . ـ آهان   

پياده » الساپي ني ير«در : قبل از اينكه موتور سيكلت به راه بيافتد، پي ير فرياد زد
  .مي شوم و منتظرت مي مانم

آلمانـي با احتياط . هـواي خنـك و بادي كه مي وزيد كم كم او را به حال مي آورد
  .مي راند و گاهي به طرف پي ير بر مي گشت و حالش را مي پرسيد

  درد مي كشي؟ـ   
  .نه: پي ير به اختصار جواب داد
  تو آلماني ها را دوست نداري؟: سرباز لبخندي زد و گفت

  .ـ نه  
  ـ چرا؟  
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  .براي اينكه پدرم را كه زنداني بود كشتند: چهره پي ير در هم رفت
: با وجود اين پس از چند لحظه گفت. اين بار نوبت سرباز آلماني بود كه سكوت كند

تو خيلي رنج كشيده اي و به همين دليل آلماني ها را . ت، بد استجنگ سخت اس«
. چيز خيلي غم انگيزي است. ولي جنگ به زودي تمام مي شود. . . دوست نداري 

و با » .نمي دانم چه بر سرشان آمده. من مدت زيادي است كه فرزندانم را نديده ام
  .اندوه به پي ير لبخندي زد

  كجا زندگي مي كني؟. دليري هستي ـ تو پسر شجاعي هستي، پسر  
  .نزديك مي شدند» الساپي ني ير«آن ها جاده اصلي را ترك كرده بودند و به 

  .من همين جا پياده مي شوم و منتظر دوستم مي مانم: پي ير گفت
  .مي فهمم: سرباز با مهرباني به او نگريست و گفت

مي بينم «: شده بود گفتآلماني كه متوجه . حالش خيلي بهتر بود. پي ير پياده شد
خداحافظ، جنگ به زودي تمام مي شود و همه آلماني ها به خانه . كه حالت خوبست

  ».اين طوري براي همه بهتر است. ـ هايشان بر مي گردند
  .ممنون: پي ير بر خالف ميلش، زير لب زمزمه كرد

  .ـ نه، من نمي توانم پدري را به فرزندش بازگردانم  
با ناراحتي متوجه . شكي در دلش جوانه زد. دور مي شد نگاه كرد پي ير به سرباز كه

انسانيت و جديت . شد كه نسبت به اين مرد عالقه اي در او به وجود آمده است
با وجود اين، همين ها بودند كه : سرباز روي او تاثير گذاشته بود، ولي به خود گفت

  .پدرم را كشتند
دوچرخه پي ير را محكم گرفته بود و  او با يك دست. از دور ظاهر شد» لويي«

راستي، اگر مي دانست كه ما ديشب چه : همچنان كه پا مي زد نزديك شد و گفت
  .كرده اييم، حتماً كنار جاده ول مان مي كرد و مي رفت

مي داني فكر مي كنم آدم خوبي باشد، : پي ير چند لحظه مردد ماند و سپس گفت
  .فقط حيف كه آلماني است
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اين . چه فرقي مي كند؟ خوب يا بد، همه آنها دشمن ما هستند ـ براي ما
  طور فكر نمي كني؟

. آنها دشمن ما هستند. چرا، تو حق داري: اخم هاي پي ير در هم رفت و جواب داد
حاال بايد . دير شده است، برويم. . . ب، خُ. حتي بهترين شان هم دشمن ما هستند

  .توي منزل منتظرمان باشند
: پس از چند لحظه گفت» لويي«. دوچرخه اش شد و هر دو براه افتادندپي ير سوار 

زندگي عجيب است، ديشب براي اذيت كردن آلماني ها هر كار مي توانستيم كرديم 
  .و امروز صبح خوشحال شديم كه يكي از آنها به ما كمك كرد

  . . .ـ درست است ولي باالخره   
كنم كه انسان ممكن است به  ولي گاهي فكر مي. ـ مسلماً، فرقي نمي كند
  .آساني تغيير عقيده بدهد

ب پي ير، سعي كن استراحت خُ: گفت» لويي«. به خانه پي ير رسيدند و پياده شدند
اگر موافق باشي فـردا بچه ها را در پارك جمع . تا فـردا. كني تا كامالً خوب شوي

  .مي كنيم
  .ـ بله موافقم  

شايد بهتر : يش را گرفت و با خجالت گفتمي خواست برود كه پي ير جلو» لويي«
  .باشد كه از ماجراي امروز با كسي صحبت نكنيم

در ثاني اين من بودم كه تو را . ـ خيالت راحت باشد به كسي نمي گويم
  .وادار كردم، چون راه ديگري نداشتيم

  .ـ مي دانم
  .هر دو خنديدند و محكم دست هم را فشردند

  .ـ تا فردا  
غير از احساس سنگيني در پشت گردن، درد ديگري . ه شدپي ير وارد باغچ

دوچرخه اش را در باغچه گذاشت، دست و رويش را شست، موهايش را . نداشت
  .هيچ اثري از حادثه باقي نمانده بود. به سرعت شانه زد و وارد خانه شد
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  پيراهنت خيس شده، ببينم، ديوانگي كه نكرده ايد؟: مادرش گفت
  .ماماننه : پي ير فقط گفت

  .مي بينم كه عاقل شده اي: خنديد و گفت» لوگراند«خانم 
هر چند آرزو مي كردند كه اي . چقدر لذت داشت. دو نفري نشستند و ناهار خوردند

، از »بل گيون«از همه چيز صحبت كردند، از . كاش نفر سومي هم وجود داشت
  .، و باز هم از آلماني ها»لويي« خانواده

  فكر نمي كني كه يك روز جنگ تمام بشود؟ مامان: پي ير پرسيد
  .ـ پسر عزيزم، مي ترسم كه اين مرضِ درمان ناپذير بشريت باشد  

ـ ولي اگر همه افرادي كه به جنگ مي روند، يك روز، ديگر نخواهند 
  بجنگند، از دست آنهايي كه وادارشان مي كنند چه كاري برمي آيد؟

  .وافق باشندـ اين در صورتي است كه همه مردم با هم م
  ب، چنين چيزي ممكن نيست؟ـ خُ

  .ـ مي ترسم محال باشد
  ـ تا بحال سعي كرده اند؟

  . . .ـ بله، بارها و بارها 
  ـ و موفق نشده اند؟ چرا؟

  . . .ـ بايد 
به » لوگراند«خانم . نه، يك مادر نمي تواند به همه سوال هاي پسرش جواب بدهد

. نگ مي رفت نگاه كرد و چشمانش را بستپي ير كه شايد به نوبه خود روزي به ج
پي ير . هنگامي كه دوباره آنها را گشود دو قطره اشگ در كنار مژگانش ديده مي شد

از . نه مامان، گريه نكن«: در كنار او زانو زد و گفت. متوجه شد و به عجله برخاست
پي ير . هر دو مدتي بي حركت ماندند. »اينكه اين حرف ها را زدم معذرت مي خواهم

او مادرش را دوست داشت و تصميم گرفته بود كه با تمام قدرت . ديگر مطمئن بود
  .جوانيش، به مبارزه عليه آلماني ها ادامه بدهد
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. ناراضي بود. پي ير سعي مي كرد بخوابد، ولي نمي توانست. شب بودساعت ده 
ون رفته بود، ديگر هيچ كار مهمي انجام نداده بير» لويي«پس از آنكه آن شب با 

بچه هاي ديگر سعي نموده بودند، به نوبه خود، به افكارشان جامه عمل . بودند
بپوشانند، با كارهـايي از قبيل لك كردن لباس سربازان با جـوهر و تركاندن 

تحقيقات مختصري همه چيز به  آلماني ها متوجه شده بودند و پس از .الستيك ها
سر كالس آمده بود و همان روز صبح، شهردار ـ آقاي بوري ـ . درسه ختم شده بودم

گفته بود كه فرمانداري كل ناحيه، اين تظاهرات بچه گانه را بيش از اين تحمل 
نخواهد كرد و دستور داده است كه از اين اعمال نامربوط جلوگيري شود وگرنه 

  .ه خواهد شدر نظر گرفتمجازات هاي شديدي عليه بچه ها و والدينشان د
خود من، هر كس را كه در حال انجام اين بازي هاي خطرناك : شهردار گفته بود

  .ببينم، ادب خواهم كرد
مگر مي شد جواب داد؟ مي بايست قبول كرد كه بچه ها . هيچ كس جواب نداده بود

 نِكشا پس از چند آزمايش موفقيت آميز، هفت تير. مهارت زيادي نشان نداده بودند
پي ير نتوانسته بود مانع آنها شود . جسور شده و از حد گذشته بودند» جوهر پاش«

زودتر از همه جلب  كه بي مهابا از چپ و راست هفت تير مي كشيد» كلود دلون«و 
آلماني ها  .به نوبه خود در حين عمل گير افتاده بودند هم ديگران .توجه كرده بود

  .قي از طرف بچه ها سر و كار دارندفهميده بودند كه با يك دسيسه حقي

6 
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آقاي «و در سكوت به سخنان  ، در كنار ميزش با لبهاي فشرده»آقاي پيشون«
شهردار در پايان سخنانش . كه شاگردان او را مواخذه مي كرد، گوش مي داد» بوري

من روي شما حساب مي كنم و اميدوارم بتوانيد نظم و ترتيب : رو به او كرد و گفت
سعي خواهم : و او به خشكي جواب داد! »آقاي پيشون«ستان حفظ كنيد را در كال

  .كرد آقاي شهردار
شاگردهايش را نگاه كرد و آنها را يكي » آقاي پيشون«پس از اينكه شهردار رفت، 

گويي مي خواست بداند كه آنها چه هستند؟ همه سرشان را به . يكي از نظر گذراند
. محبتي عظيم و مملو از همدردي حكايت مي كرد صورت استاد از. زير انداخته بودند

او با فروتني لبخند . چشمانش را به زير نيفكنده بود. پي ير آن را احساس كرده بود
غمگيني زده بود و استاد به اين لبخند با نگاهي سرشار از محبت برادرانه پاسخ 

  .گفته بود
من . فتار مي كرديداينطور ر بچه هاي من، شما نمي بايست«: گفت» آقاي پيشون«

نمي خواهم نام آنهايي را كه خواستند به سبك خود، بر ضد اشغالگران بجنگند را 
آقاي شهردار گفت، مجازات بدانم ولي نزديك بود كه با رفتارتان، همانطوري كه 

آلماني ها ممكن است فكر كنند كه اين والدين شما . عمومي را عليه همه برانگيزيد
  ». . .دار به اين كارها مي كنند هستند كه شما را وا

  .نه آقا: لويي فرياد زد
بنابراين . كار را مورد قضاوت قرار دهيدولي خودتان نتيجه . . . ـ مي دانم 

واب ـج .چ كاري نكنيدـچ كس، هيـه هيـواهم كه عليـمن از شما مي خ
  .مي دانم كه مي توانم به شما اعتماد كنم. . . نمي خواهم 

به اين ترتيب بر اثر بي مباالتي چند نفر، همه چيز تمام شده . دا كردو درس ادامه پي
تواند نيمه شب از منزل خارج شود، يا كار  پي ير مي دانست كه ديگر هرگز نمي. بود

او با يك نگاه به استادش قول داده بود و هرگز نمي خواست كه قولش  .ديگري بكند
ي چه حادثه اي ـه كند، ولـآن را توجير اينكه حادثه مهمي ـر پا بگذارد، مگـرا زي
تعهد آزاد كند؟ تعهد در مقابل مردي كه بيش از همه  توانست او را از اينمي 
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همه اين ها يك روز به گـوش مادرش  الوهـبع دوست داشت و ستايش مي كرد؟
پي ير، همچنان به پدرش مي انديشيد، . خواهد رسيد و باعث ناراحتي او خواهد شد

در آن زمان پي ير فقط هشت . ار از قدرت جواني به جنگ رفته بودپدري كه سرش
ـ پدرش از چند روز مرخصي استفاده كرده بود و به  1940سال داشت ـ در سال 

شكست فرانسه، فجايع . خانه آمده بود ولي بعد از آن ديگر پي ير او را نديده بود
د كه پي ير به ياد مي جنگ، اسارت و زندگي در اردوگاه ها، خاطرات غم انگيزي بو

كارت پستال هايي كه پدرش مي فرستاد، بسته هاي خوراكي كه با مشقت . آورد
فراوان، در آن دوران محروميت براي او مي فرستاد و باالخره يك روز هم آن خبر 

مرگ بهنگام «. قت چه بوده استـها هيچ وقت نفهميدند كه حقيـآن .دهشتناك
او نتوانسته بود . ولي پي ير پدرش را مي شناخت ، خيلي حدس ها مي شد زد»فرار

مرگ تدريجي در اردوگاه و پوچي هر روزه را تحمل كند ـ همانطور كه پي ير تاب 
تحمل چنين چيزي را نخواهد داشت ـ و ترجيح داده بود كه فرار كند، حتي با توجه 

دريا را  .او پدر فوق العاده اي بود سرشار از جواني، نيرو و نشاط. به خطر مرگ
دوست . زن و پسرش را مي پرستيد. دوست داشت و با شيفتگي از آن ياد مي كرد

ر را با خودش به گردش ببرد، در ساحل يا در قايق و برايش ـداشت كه پي ي
داستان هاي شگفت انگيزي از موجوداتي كه در آب يا در ساحل دريا مي زيستند، 

رد كه تور ماهيگيري را در آب وقتي پي ير كوچولو سعي مي ك. تعريف مي كرد
گاهي . بياندازد و خود در البالي آن گم مي شد مي خنديد و چشمانش مي درخشيد

يك توتياي كوچك در دست هاي او مي گذاشت و پي ير با وحشت آن را به سويي 
او . پدرش مردي چابك، شجاع، درستكار، خوشرو و بخشنده بود. پرتاب مي كرد

  .سرزميني دور از دريا و در اسارت مرده بودبدون ديدن عزيزانش در 
داستان . قصه كوچكي به خاطرش آمد. هوا خيلي گرم بود. ر مالفه را كنار زدـپي ي

گُل هاي دريا، همان ستاره ها، كه زماني از روي طنازي، براي ديدن خود خيلي به آب 
خيل قوي و پدرش با قوه ت. نزديك شده بودند و از آسمان در موج ها افتاده بودند

  .شاعرانه اش داستان هاي زيادي اختراع مي كرد
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خاطره چيزهايي كه ديگر وجود نداشت، او را در ترسي خرافاتي . پي ير آهي كشيد
جنگ چيز «: او گفته بود. به سرباز آلماني كه مي شناخت فكر مي كرد. فرو برده بود
نظر مي رسيد كه به » .هيچكس نمي تواند پدري را به پسرش برگرداند. بدي است

: گفته بود» لويي«. پسرك نمي خواست به او فكر كند. واقعاً براي پي ير متاسف بود
  ».خوب يا بد، همه آنها دشمن ما هستند«

متفقين در همه جبهه ها . اواسط ماه مه بود. پي ير باز هم در تختـخوابش جابجا شد
تفقين ـ با پياده كردن پيروز مي شدند و همه مردم، بيش از پيش، از حمله عظيم م

  كي حمله خواهند كرد؟. نيرو در ساحل فرانسه ـ صحبت مي كردند
پي يـر چشمانش را بست تا بتواند غم ها، كينـه ها، تـرديدها و اميدهاي بر باد 

باالخره سبك و راحت با لبخندي بر لب به خواب . رفته اش را فراموش كند و بخوابد
  .رفت

. سـراسيمه بيـدار شد و روي تخت نشست. آشفته كرد ناگهان فـريادي خوابش را
باد دوباره صداي هياهو و صداي مقطع ياپشت سر هم تيرها را . گوش فرا داد

از تخت پايين پريد و به طرف پنجره رفت، آن را باز كرد و دريچه . بگوشش رسانيد
ه نعره صداي آلماني هايي ك. صداها تندتر و دقيق تر شنيده مي شد. چوبي را گشود

  .مي كشيدند و دستور مي دادند و سپس روي جاده، صداي پاها نزديك تر شد
بدون تامل شلوارش را به پا كرد و مي خواست به كوچه بپرد كه مادرش وارد اتاق 

  .شدو با عجله پنجره را بست
  ـ چه كار مي خواستي بكني؟  
  .ـ مي خواستم ببينم چه خبر است  
  .كني ـ سعي كن به گوش كردن اكتفا  

از اينكه پسرش را تا اين حد بي باك مي ديد، ترسيده بود و قلبش » خانم لوگراند«
  .به شدت مي زد

  . . .ـ اگر دير رسيده بودم   

Bluewater512a@AOL.com



 52

ولي آخر چه خبر است؟ من نگران . . . ـ براي من زياد نگران نباش مامان، 
  .هستم

  ـ براي كي؟  
ر هستند چون آلماني ها مي بيني كه مرد يا مرداني در خط. . . ـ نمي دانم 

 .تير اندازي مي كنند و حتماً از افراد دهكده ما هستند

  ـ از كجا مي داني؟  
خب معلوم است، مي خواهي چه : پي ير فهميد كه زيادي حرف زده است و گفت

  .آه اگر مي توانستيم كمكش كنيم. كس ديگري باشد؟ مسلماً يك دوست است
  !ـ آرام باش پي ير  
  توانيم به او كمك كنيم چه؟ ـ ولي اگر مي  
  .كسي را كه دنبال مي كنند شايد فرار كرده باشد! ـ عاقل باش  
ولي اين آدم چه كسي مي تواند . از ته قلب اميدوارم. اميدوارم. . . ـ آه   

  باشد؟
  .پي ير از شدت بي صبري و ترس مي لرزيد

  .ـ خدا كند نجات پيدا كرده باشد  
  .صداي همهمه ضعيفي را به گوش آنها مي رساندتير اندازي قطع شد ولي باد 

  ـ يعني او را دستگير كرده اند؟  
آنها با هم، بي حركت و مضطرب به . هم خيال نداشت برود بخوابد» خانم لوگراند«

  :فاجعه ايي كه در بيرون مي گذشت فكر مي كردند و ناگهان
  ـ مي شنوي؟  
  . . .ـ بله   
  .ـ يك نفر آهسته راه مي رود  

دست هاي پي ير روي چهار چوب پنجره . خيلي پريده بود» خانم لوگراند«رنگ 
يك نفر خودش را مخفي : زير لب گفت. به زحمت نفس مي كشيد. چنگ شده بود

  . . .كرده 
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  .با سر جواب داد» خانم لوگراند«
  .ـ بله  
  ـ كيست؟ آلماني يا فرانسوي؟  

  .او نمي دانست. سرش را تكان داد» خانم لوگراند«
  .به اين طرف مي آيد. . . صدا نزديك مي شود . . . گوش كن  ـ  

پي ير زمزمه . تمام وجودش پر از انتظاري وحشتناك بود. جواب نداد» خانم لوگراند«
صداي تنفس آهسته و سريعي از پشت پنجره به گوش . پشت پنجـره است: كرد

. ار ديوار خـزيدپنج، ده، بيست ثانيـه طول كشيد، سپس سايـه ايي به كن. مي رسيد
صدا دوباره به گوش رسيد وضربه كوتاهي آهسته . آنها وجـود او را حس مي كردند

  .خيلي ناگهاني و غير منتظره بود. به پنجره خورد
پي ير دستش . ضربه اي ديگر. به پي ير اشاره كرد كه جواب ندهد» خانم لوگراند«

. ربه سوم مشخص تر بودض. را به طرف دستگيره برد ولي مادرش دست او را گرفت
  .تنفس مردي و صداي لگد كردن علف ها شنيده مي شد

صداي همهمه از دور به گوش . پي يـر نااميد، نگاه پرسنده اي به مادرش انداخت
صدايي آهسته . ضربه ها عجوالنه و پشت سر هم به پنجره مي خورد. مي رسيد

  !پي ير. . . پي ير : گفت
  .ادرش سعي نكرد مانع او شوداين بار پي ير جواب داد و م

  ؟. . . ـ بله   
  .زود باز كن. »گي روسلد«ـ من هستم،   

شبحي در چهار چوب پنجره . دستگيره در را پيچاند و پنجره باز شد» خانم لوگراند«
بدون صدا پنجره را » خانم لوگراند«. مرد، قدم به درون اتاق گذاشت. ديده شد

  .بست
او يكي از بهترين . با چهره يي ظريف و مردانه مرد بلند قدي بود» گي روسلد«

. خستـگي و رنج عميقي در چشمانش ديـده مي شد. بود» ژان لوگـراند«دوستان 
  .پي ير متوجه شد كه لباسهايش خيس است
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. هر سه نفر پشت پنجره به هياهوي آلماني ها كه نزديك مي شدند گوش مي كردند
  .، سپس بازگشتند و عاقبت دور شدندآلماني ها متوقف شدند، پايين تر رفتند

خيلي متشكرم، شما مرا : سرانجام گفت. هنوز نفس نفس مي زد» گي روسلد«
  .نجات داديد

  .در اين موقع متوجه شد كه از لباسهاي او آب مي چكد» خانم لوگراند«
  . . .ـ لباس هايتان   
  .ـ اهميت ندارد  
  .دـ االن به شما لباس مي دهم، اين ها را عوض كني  
  .ـ نه، من بايد بروم  

  زخمي كه نشده ايد؟: پي ير محجوبانه پرسيد
  .ـ نه، به من تيراندازي نمي كردند  

پي يـر مي خواست بدانـد كه به چـه كسي . كم حـرف مي زد. او مضطرب بود
  .تيـراندازي مي كرده اند ولي جرات نكرد بپرسد

  شما تنها نبوديد؟: سوال كرد» خانم لوگراند«
من شانس آوردم و . . . ما سه نفر بوديم . . . نه : با تاسف جواب داد» سلدگي رو«

بعد منتظر شدم تا . تـوانستم خود را به كانال بـرسانم و در آنجا مخـفي بشوم
ممكن بود با آنها برخورد كنم، . آلماني ها بروند ولي نمي توانستم به خانه برگردم

  .نمي دانم چه بر سر ديگران آمده. . . همانطور كه نزديك بود اين اتفاق بيفتد 
پي يـر به صداي تيـرها و مسلسل هايي كه شنيـده بود فكـر . همه سكوت كردند

مي خواست بداند ديگران كه بوده اند، و وقتي غافلگير شدند چه مي كرده . مي كرد
  .از سوال گردن منصرف شد» گي«ـ اند ولي با ديدن صورت محزون 

  .ومـ من ديگر بايد بر  
  ـ مطمئن هستيد كه راه باز است؟  
  .بايد ببينم. . . ـ اميدوارم   
  .ـ اگر بخواهيد مي توانيد همين جا منتظر پايان حكومت نظامي بشويد  
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  .در درجه اول نمي خواهم باعث دردسر شما بشوم. ـ نه متشكرم  
  .ولي ما نمي ترسيم: به تندي گفت» خانم لوگراند«

  .ي نمي توانم بمانمـ از شما تشكر مي كنم ول  
ـ مي فهمم اما اگر فوراً به خانه بر نمي گرديد بهتر است لباستان را عوض 

  .كنيد
ولي لباسي كه براي شما خطر داشته باشد به من . ـ هر طور شما بفرمائيد

  .ندهيد
  .آنچه را مي خواست در لباس هاي شوهرش پيدا كرد» خانم لوگراند«
بعد . گرمي لباس ها كمي رنگ به صورت او آورد. لباسش را عوض كرد» گي روسلد«

  .خداحافظ: به طرف پنجره رفت، يك لحظه گوش فرا داد و گفت
در سكوت، مادر و . و پي ير انداخت و خارج شد» خانم لوگراند«نگاه تشكر آميزي به 

» خانم لوگراند«. پسر به صداهاي شب، كه مرد در آن ناپديد شده بود، گوش دادند
  .تپنجره را بس

پي ير . هنگامي كه به پي ير نگاه كرد، دو قطره اشگ گوشه چشمانش مي درخشيد
» خانم لوگراند«. خود را در آغوش مادرش انداخت. نيز دلش مي خواست گريه كند
  !مرا ترك نكن پسرم: او را محكم به خود فشرد و گفت
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قهوه را به آرامي در فنجان پسرش » خانم لوگراند«. اده بودانگار هيچ اتفاقي نيافت
  .ريخت

پي ير زير چشمي او را مي پاييد و از اين همه آرامش تعجب مي كرد، او كه ديشب 
  به ديشب فكر كرده اي؟: پي ير گفت. آنقدر جسور بود

ما . ولي مي داني كه ما حق نداريم راجع به آن صحبت كنيم. ـ بله عزيزم
  .هميشه رفتار كنيم بايد مثل

او با موهاي سياهش . مثل اينكه تازه او را كشف مي كرد. پي ير به مادرش نگاه كرد
او صورت بيضي شكل داشت و . كه پيچ و تاب هاي ظريفي داشت، چقدر زيبا بود
حركاتي چاالك و مليح داشت و . چشمان محبوبش را مژه هاي بلند مي پوشانيد

نمي توانست باور كند كه شب پيش اين مسئوليت را به  آنقدر شكننده بود كه انسان
  .پي ير بازوانش را دور گردن مادرش حلقه كرد و او را بوسيد. دوش گرفته است

  .تو واقعاً با مادرهاي ديگر فرق داري. ـ مامان، تو را خيلي دوست دارم  
 پي ير آنقدر مادرش را متفاوت از ديگر مادراني كه مي شناخت حس مي كرد كه
خواست اسرار بيرون رفتن هاي شبانه اش را براي او فاش كند ولي مادرش بدون 

من هم مادري هستم مثل همه . نه عزيزم«: آنكه بداند مانع او شد و جواب داد
مادرها كه وقتي پاي خودشان در ميان است شجاع هستند ولي وقتي پاي پسرشان 

  »در ميان باشد هيچ شجاعتي ندارند، مي فهمي؟

7 
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و بعد با » !مامان عزيز، اگر مي دانستي«: با خنده آهسته گفت. ر سكوت كردپي ي
فكر مي كنم . آمده» گي«دلم مي خواهد بدانم چه بر سر رفقاي : صداي بلند گفت

  . . . يراندازي را شنيده اند باالخره ديشب همه صداي ت. بتوانم خبري بدست بياورم
  متوجه كه هستي؟! ـ بله مي تواني، ولي ما چيزي نمي دانيم

پي ير با اولين قدم هايي كه در كوچه برداشت از آنچه ديگران مي دانستند با خبر 
ديشب صداها را : كه او را ديده بود صدايش زد و گفت» دنيس برتراند«. شد

  شنيدي؟
سه نفر از مبارزان را در حاليكه مي خواستند ! چه افتضاحي: و بعد آهسته اضافه كرد

از قرار معلوم يك نفر آلماني ها را خبر كرده . ر كنند، غافلگير كردندراه آهن را منفج
ننگ آور است وقتي فكر مي كنم كه حتي در بين ما . و آنها هم سربزنگاه رسيده اند

چطور انتظار داري كه متحد باشيم؟ پي ير با ترديد . . . هم خائن پيدا مي شود 
  با آن سه نفر چه كردند؟: پرسيد

  .را» لويي مينيه«ان را گرفته اند، ـ فقط يكي ش  
  ؟»لويي مينيه«: پي ير فرياد زد

هيچ ترسي نداشت از . مدتهاست او را مي شناسم. ـ بله آدم خوبي است
اينكه به  آلماني ها و دوست دارانشان بفهماند كه راجع به آنها چطور فكر 

  .مي كند
  .دمـ بله روزي كه تقاضا نامه ها را توزيع مي كردند متوجه ش

به هر حال نمي توانيم از او ايراد . ـ حتي شايد زيادي هم حرف مي زد
  .بگيريم

  ـ همدستانش چه شدند؟
آلماني ها اينطور . از قرار معلوم يكي از آنها زخمي شده. ـ كسي نمي داند

خودش را بدام انداخت تا » لويي مينيه«ادعا مي كنند، حتي مي گويند كه 
  .مجروح بتواند فرار كند

  .با پايش به زمين مي كوبيد. گ پي ير پريده بودرن
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بايد فوراً او را تيرباران . ـ اگر كسي آنها را لو داده باشد، ننگ آور است
  چه كساني بوده اند؟» لويي«آلماني ها مي دانند كه همكاران . كرد

مي داني كه مردم جلوي . اگر نه تابحال توقيفشان كرده بودند. ـ مسلماً نه
  .نمي توانند بگيرند زبانشان را

حرف بزند، » لويي مينيه«ـ ولي اگر يكي از آنها زخمي شده باشد يا اگر 
  .آنها را خيلي زود پيدا مي كنند

يك . هيچ حرفي نخواهد زد، ولي با وجود اين من مي ترسم» لويي مينيه«ـ 
  .اينها مردان واقعي هستند. شب بد و يك روز بد

پي ير با حالي . شت و چشمانش برق مي زدشجاع صورت گرفته اي دا» دنيسِ«
مردم دسته دسته جمع شده بودند و بحث مي كردند . دگرگون به راهش ادامه داد

فكر مي كرد و به مجروح ناشناس كه در » گي روسلد«او به . ولي پي ير متوقف نشد
آلماني ها احتياجي . يكي از خانه هايي پنهان شده بود كه آن روز تفتيش مي كردند

كافي بود تا راه هاي خروج دهكده را . داشتند كه همان شبانه خانه ها را بگردندن
ميله . پي ير متوجه شد كه اين كار را هم كرده اند. ببندند تا هيچ كس نتواند فرار كند

هاي سيخك دار بلندي روي جاده سفيدي كه به ده مجاور مي رفت گذاشته بودند و 
او به آن فرانسوي كه وطن پرستان را لو داده . سربازهاي  آلماني كشيك مي دادند

  .بود فكر مي كرد
  . . .!ـ چه ننگي   

  .همه خبردار شده بودند. به دوستانش برخرود كرد
  .دستگير شده» لويي مينيه«ـ   
  .ـ يكي از دوستانش هم زخمي شده  

ـ  آلماني ها، بعد از اين كه رد او را گم مي كنند، در بازگشت روي جاده لكه 
فكر مي كنند شايد همان جا به زمين افتاده ولي هيچ . ي خون مي بينندها

  .چيز پيدا نمي كنند
  .ـ و اما سومي، هيچ كس نمي داند كجا رفته
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مثل هميشه قبل از ورود به . نجات يافته» گي روسلد«پس . پي ير سكوت كرد
يچ ه. ناخن ها و دست هاي همه را نگاه كرد» آقاي پيشون«كالس صف كشيدند و 

گلدانهاي رنگارنگ گل كه با خوش . چيز در اين كالس كوچك عوض نشده بود
بعد از . سليقگي تزيين شده بود به اين مدرسه قديمي نشاط و زندگي مي بخشيد

: شاگردهاي بزرگ يك شعر جديد فرا گرفتند. تصحيح مشق ها، درس شروع شد
د كه بيت هاي دوازده پي ير به صداي گرفته استا. »1لوكنت دوليل«اثر » شب رزم«

تصوير دردناك غالب شدگان و مغلوب . جزيي را تقطيع مي كرد گوش مي داد
در خاطرش نقشي بسيار نزديك به حقيقت . شدگان، كه در مرگ به هم مي پيوستند

سپس نفرين و لعنت به جنگ جاي خود را به چيزي مانند . به جاي مي گذاشت
كان خوردند و تحت تاثير جادويي بيت ها بچه ها سر جاي خود ت. صداي شيپور داد

گردن افراشتند، در حاليكه استاد با چهره اي برافروخته شعر را بيتي كه از آزادي 
  .سخن مي گفت تمام كرد

  .در مدت زنگ تفريح بچه ها از شعر صحبت مي كردند
  .ـ او مخصوصاً اين شعر را انتخاب كرده بود

  د چقدر رنگ پريده بود؟ـ متوجه شدي كه وقتي شعر را مي خوان  
و از » لويي مينيه«آدم فكر مي كرد كه از . ـ پايان شعر تاثير عجيبي داشت

  .كسي كه ديروز زخمي شده بود با ما صحبت مي كرد
  . . .ـ شايد آن مجروح تا حاال مرده باشد 

  .ـ اينجور فكر مي كني؟ در اين صورت حتماً ما با خبر مي شديم
بي نهايت صبور » آقاي پيشون«. و درس از سر گرفته شدزنگ تفريح زود تمام شد 

به نظر مي رسيد كه مي خواست با صداي ماليم و قانع كننده اش همه چيز را . بود
به نظر مي آمد كه . نه، استادش مانند هميشه نبود. پي ير مراقب او بود. تشريح كند

دردي روي وقتي سرش را بلند مي كرد، . خيلي رنگ پريده بود. رنج مي كشد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با آنچه مي دانست، . كنجكاوي پي ير تحريك شده بود. صورتش نقش مي بست
ذهنش آمادگي اين را داشت كه پس از فكر و دقت، نتيجه گيري كند، ولي جرات 

  .او حقيقت را، فاجعه را، خيلي نزديك احساس مي كرد. تاين كار را نداش
احساسش را . وقتي سر ظهر از مدرسه خارج شد فقط به آن موضوع فكر مي كرد

مي خواست به خانه برسد و . براي خودش نگهداشت و حتي پيش دوستانش نماند
فكر » گي روسلد«اس هاي ـا را هم تفتيش كرده اند؟ به لبـببيند كه آلماني ها آنج

مادرش با آنها چه كرده؟ و اگر ژاندارم ها آن را كشف كرده باشند؟ تندتر . مي كرد
ذهن تبدارش نمي دانست از چه كسي . . . » گي روسلد«مادرش، استادش، . دويد

  .حمايت كند، از چه كسي دفاع كند
  .آرام و خندان. مادرش آنجا بود. نفس زنان به خانه رسيد

  ـ آنها آمدند؟  
  . . .ي ها؟ بله ـ آلمان  
  ـ و همه جا را گشتند؟  

. به خصوص از من سوال كردند كه ديشب چه شنيده بودم. ـ به سرعت
  .من براي ايشان، درست آنچه را كه شنيده بودم تعريف كردم

  .ولي نه آنچه را كه ديده بودم: و بعد لبخند زنان اضافه كرد
  ـ تو نترسيدي؟  
  ـ چرا بترسم؟  
  نها را كجا گذاشته بودي؟ اگر آنها را پيدا مي كردند؟، آ»گي«ـ لباس هاي   

ـ نه، ديشب به اندازه كافي خشك شده بودند و من هم آنها را اطو كردم و 
  . . .در گنجه گذاشتم و هيچ دليلي هم نداشت كه آنها گنجه ها را بگردند 

را اغفال  از اينكه ژاندارم هاي آلماني» خانم لوگراند«. پي ير مادرش را برانداز كرد
  .پي ير از ته قلب او را ستايش مي كرد. كرده بود، خوشحال به نظر مي رسيد

  ؟ـ و در خانه هاي ديگر، چيزي پيدا نكردند  

  .من بيرون نرفتم، ولي اگر اينطور بود خبردار مي شديم. ـ نمي دانم  
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. كرداو به استادش فكر مي . در واقع پي ير گمان نمي كرد كه مجروح را يافته باشند
به » لويي مينيه«آيا اين نفر سوم اسرار آميز، خود او نبود؟ كسي كه فرار كرده بود و 

خاطر او خود را گرفتار كرده بود؟ با وجود اين جرات نمي كرد با مادرش راجع به آن 
رد كه با سكوت ـاز طرفي گمان مي ك. باه كرده باشدـمي ترسيد اشت. صحبت كند

  .يقت را به تاخير بياندازدحظه فاش شدن حقلمي تواند 
  به چه فكر مي كني؟. ـ گرفته به نظر مي رسي عزيزم  

  .مي توانستيم مجروح را نجات بدهيماگر . . . ـ به هيچ چيز و به همه چيز 
اين مرد فاميل دارد، دوستاني دارد . ـ ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم پي ير

از طرفي آلماني ها از . كنندكه در اين لحظه هر كاري بتوانند براي او مي 
زخمي شدن صحبت كرده اند ولي آيا اين حقيقت دارد؟ از اينها گذشته 

  .شايد دهكده را ترك كرده باشد
مي گفت هيچكس » لويي«. آنها فوراً راه ها را سد كرده اند. ـ فكر نمي كنم

  .بدون جواز عبور حق خروج ندارد
. ه كسي به ما احتياج داشته باشدـ ما بايد صبر كنيم پسرم، تا اينكه دوبار

  .ولي از حاال تا وقتي كه موقعيت پيش بيايد بايد صبور باشيم
كه پشت ميزش » آقاي پيشون«پي ير به » .اگر كسي به ما احتياج داشته باشد«

  .شاگردانش با تحسين به او مي نگريستند. نشسته بود و درس مي داد فكر مي كرد
هر كلمه اي آن روز مفهوم به خصوصي . رف زدح» ژاندارك«از » آقاي پيشون«

پي ير به آنچه كه از اين كشور . او از وخامت اوضاع كشور صحبت كرد. داشت
  .اشغال شده، بدبخت و تحقير شده به دست دشمن مي دانست، فكر مي كرد

 آيا در همه گوشه و كنار فرانسه قلب هاي وفادار وجود. »، سرزمين وفادار1دومرمي«
ا همه جا مردان و زنان و كودكاني وجود ندارند كه حاضرند در راه وطن ندارد؟ آي

  قرباني شوند؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .محل تولد ژانداركـ  1
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او بدون تشويش و با ايمان و اطمينان، . دختركي ساده ولي مصمم بود» 1ژاندارك«
هاي كشيش هايي كه او را متهم به جادوگري كرده بودند، جواب  به شيرين زباني

  آيا اين رفتار هر فرانسوي واقعي كه آماده مقابله با حريف است، نيست؟. داده بود
، دوستانش و »لويي مينيه«چه اهميتي داشت؟ اين راهي بود كه » ژان«پايان زندگي 

، انگليسي ها را از »ژاندارك« همانطور كه. همه مبارزان راه آزادي قبول كرده بودند
  .فرانسه بيرون راند، مبارزان نيز يك روز آلماني ها را از فرانسه بيرون خواهند كرد

لبخند مي زد ولي ديگر تكان  .روي صندليش تقريباً از حال رفته بود» آقاي پيشون«
د پي ير كه مي ترسي. همه بچه ها متوجه رفتار غير طبيعي او شده بودند. نمي خورد

درست فهميده باشد، مي خواست به كمك او بشتابد، ولي نمي توانست و نااميدانه 
زنگ : استاد باالخره بر ضعفش غلبه كرد و با زحمت گفت. به او خيره شده بود

  . . .تفريح 
آقاي «به نظر تو حال : پرسيد» لويي«. و پي ير به انتهاي حياط رفتند» لويي«

  امروز عجيب نيست؟» پيشون
  .ي دانمـ نم  

ولي اگر مريض است چرا . . . ـ شايد حرفي كه مي زنم عاقالنه نباشد 
  مدرسه را تعطيل نمي كند؟

در حال مريضي به » آقاي پيشون«اين اولين باري نيست كه . . . ـ اوه 
  .درس دادن ادامه مي دهد

مرض . ـ بله، ولي اين بار انسان خيال مي كند كه دارد از هوش مي رود
  .عجيبي است

  ـ منظورت چيست؟
  .خيلي وحشتناك است. ـ نمي توانم بگويم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه انگليسي ها را مجبور كرد تا محاصره اورلئان را بشكنند و در ) 1412ـ  1431(دختر قهرمان فرانسوي ـ  1

به دست بورگي نيون ها كه همدست انگليسي  1431او در سال . را به شارل هفتم بازگرداند فرانسه 1429سال 
  .ها بودند، به عنوان جادوگر، سوزانده شد
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  .ـ مانعي ندارد بگو
همان » آقاي پيشون«شايد : سكوت كرد و سپس با صدايي گرفته گفت» لويي«

  .مجروحي باشد كه در جستجويش هستند
اينطور فكر مي كني؟ ولي اين : اين وجود با صداي عادي گفتبا . رنگ پي ير پريد

  .ابلهانه است
  . . .با وجود اين . خودم گفتم كه احمقانه است. ـ مي دانم

  .يكي از مبارزان باشد» آقاي پيشون«ـ نه، ما هيچ وقت نشنيده ايم كه 
  .ـ مسلم است

است ممكن . ـ مي داني فكر مي كنم كه ديگر نبايد اين حرف را بزني
  .براي او خيلي بد مي شود. خطرناك باشد

  .به كسي نخواهم گفت. مطمئن باش. . . ـ اوه 
  .حتي فكرش را هم نبايد كرد. ـ نبايد اين حرف را زد

اگر كس ديگري هم اين فكر . نترس: با دقت زياد پي ير را نگريست و گفت» لويي«
  .را كرده باشد، به او خواهم فهماند كه اشتباه مي كند

در آستانه كالس » آقاي پيشون«. همديگر را درك كرده بودند» لويي«ي ير و پ
  .ايستاده بود و به شاگردانش مي نگريست

برويم . رفتارمان بايد طوري باشد كه انگار هيچ اتفاقي نيافتاده: پي ير زمزمه كرد
  .پيش بچه ها

دستي و  زنگ تفريح آن روز بعذ از ظهر، خيلي طوالني بود و زنگ بعدي به كار
در هيـاهوي بچه ها و صداي ضربـه هاي چكش و غژغژ . نجاري اختصاص داشت

از ميزي به ميز ديگر مي رفت و بچه ها را كمك و راهنمايي » آقاي پيشون«اره ها، 
نگاه معني داري به پي ير » لويي«. به نظر مي رسيد كه حالش بهتر است. مي كرد

  .كه گويي متوجه نمي شودمي انداخت ولي او طوري وانمود مي كرد 
از كنار ميز پي ير رد شد و چند كلمه تشويق آميز به زبان راند و به » آقاي پيشون«

  .طرف گروه ديگري رفت
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آنقدر . ناگهان پي ير لكه كوچك قرمزي روي پيراهن او، در ناحيه زير شانه ديد
. ه كندنمي دانست چ. دگرگون شده بود كه دست هايش در حال اره كردن مي لرزيد

  اگر ديگران متوجه شوند؟: ناگهان فكر كرد
در اين . نگريست، لكه در زير شانه او بزرگتر شده بود» آقاي پيشون«دوباره به 

  .موقع بدون تامل انگشتش را كمي بريد و خون بيرون زد
  .من دستم را بريدم. . . ـ آقا 

بيا اينجا : تناراحت شد و گف» آقاي پيشون«. همه شاگردها او را نگاه كردند
هر دو وارد راهرويي شدند كه كالس را از محل زندگي . انگشتت را پانسمان كنم

  .آموزگار جدا مي كرد
: در حاليكه قفسه داروها را كه به ديوار آويخته بود مي گشود گفت» آقاي پيشون«

  چطور دستت را بريدي؟
  .ي رسيدصداي همهمه شاگردان كه از موقعيت استفاده مي كردند، به گوش م

: پريد و پرسيد» آقاي پيشون«رنگ  .آقا، پيراهنتان خوني شده: پي ير با ترديد گفت
  از انگشت تو؟

  .ـ نه، پشت پيراهنتان، زير شانه
  ـ مي خواستي اين را به من بگويي؟ مخصوصاً دستت را بريدي؟

  .مي خواستم مطلع باشيد. بله: پي ير آرام معلمش را نگاه كرد و گفت
گويي مي خواست كُنه اين روح با طراوت . اهي گرم به پي ير نگريستمعلم با نگ

  .بچه گانه را كشف كند
  آيا دوستانت هم متوجه شدند؟. ـ ممنونم پي ير

  .ـ گمان نمي كنم  
  .بهرحال بايد انگشتت را پانسمان كنم. . . خُب : لبخند زنان گفت» آقاي پيشون«

مي توانم كاري برايتان : ردد پرسيدپي ير دستش را به طرف او دراز كرد و بعد م
  انجام دهم، آقا؟

  . . .هر چند . ـ نه پسرم  
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ر با صداي ـپي ي. ودـكري كه كرده بود پشيمان شده بـولي به نظر آمد كه از ف
حاال اگر بتوانم به شما . ديشب در منزل ما مخفي شد» گي روسلد«: گرفته اي گفت
  . . .هم كمك كنم 

نه، ما نمي بايست تو را داخل اين : و را نوازش كرد و گفتپيشاني ا» آقاي پيشون«
  .كارها مي كرديم

  . . .من نمي ترسم : پي ير سرش را بلند كرد و مغرورانه گفت
» گي روسلد«ب، در واقع تو مي تواني خدمتي به من بكني و به مادر ـ خُ

. بگويي كه ماهي يي را كه سفارش داده بودم، امشب براي من نگه ندارد
  .ر وقت احتياج داشتم خبرش مي كنمه

بله زياد سخت : ادامه داد» آقاي پيشون«. پي ير از سادگي اين پيام متحير مانده بود
  .نيست، ولي سعي كن كه كسي حرفت را نشنود

حتماً اين كار را مي كنم : پي ير فهميد كه اين جمله مفهوم رمزي دارد و جواب داد
  .»آقاي پيشون«

  .جنگ مال بچه ها نيست. را فراموش كن كوچولوي منـ و بعد همه چيز   
پشت » آقاي پيشون«پي ير پانسمانش را به بچه ها نشان داد و . به كالس برگشتند

ميز كارش رفت و فقط وقتي كه آخرين شاگرد از كالس خارج شده بود از آنجا 
ش به پي ير هنگام رفتن نگاهي گويا به سوي او انداخت و او با چشمان. بيرون آمد

  .پي ير پاسخ گفت
وقتي به مغازه . و يكي ديگر از دوستانش به طرف خانه مي رفت» كلود«پي ير با 

آه، چيزي نمانده بود فراموش : ، ماهي فروش دهكده، رسيدند گفت»خانم روسلد«
من زود . ويدـرويد، يا منتظر شـلو بـشما ج. ي بخرمـد براي مادرم ماهـباي. مـكن

  .بر مي گردم
زن چاق و سرخ چهره اي بود با نگاهي » خانم روسلد«. در زد و وارد شدپي ير 
  چه مي خواهي پسرم؟: پرسيد. او در آشپزخانه بود. مطمئن

  .مرا فرستاده» آقاي پيشون«: پي ير كه از هيجان كمي به لكنت افتاده بود گفت

Bluewater512a@AOL.com



 66

  چه مي خواهيد؟. . . ـ آه   
فارش داده بود، براي او ـ گفت به شما بگويم كه امشب ماهي يي را كه س

  .هر وقت احتياج داشته باشد به شما خبر مي دهد. نگه نداريد
و بعد مضطرب، با صداي آهسته . پير زن ماهي فروش با تعجب به او نگريست

  مريض كه نيست؟: پرسيد
  .ولي فكر مي كنم خيلي خسته باشد. ـ نه  

تو پسر . ممنون«: تديگر سوالي نكرد فقط گف. پير زن اخمهايش را در هم كشيد
و » ب، حاال ديگر برو پيش بچه هاخُ. مادرت هم زن شير دلي ست. شجاعي هستي

به مادريت بگو به : با صداي بلند گفت» خانم روسلد«. پي ير خارج شد. در را باز كرد
  .هر وقت ماهي قوذ كوچك داشتيم برايش كنار مي گذارم. روي چشم

از طرفي هم براي . ادي به شدت مي زدقلبش از ش. پي ير به دوستانش پيوست
  .كه تنها و بدون كمك در مدرسه درد مي كشيد، غمگين بود» آقاي پيشون«
آقاي معلم امروز به نظر تو چطور آمد؟ آدم فكر مي كرد مريض . ببينم: گفت» كلود«

  .است
: ، پسر كفاش دهكده بود گفت»ژوزف بنوا«سومي كه پسر چاق و ساكتي به نام 

  .لش زياد خوب نبودمسلماً حا
هر چند چرا، ولي فكر مي كردم كه بايد از وضعي كه . من متوجه نشدم: پي ير گفت

  .شايد به اين دليل خسته به نظر مي رسيد. پيش آمده خيلي ناراحت باشد
  .ـ شايد  

كليد را طبق معمول زير لوحه فلزي . وقتي پي ير به خانه رسيد مادرش در منزل نبود
همه چيز مرتب بود و بوي . اشت، در را باز كرد و وارد خانه شدآن را برد. يافت

. هوا خيلي خوب بود. نظافت و ترتيب و آرامش خانواده هاي خوشبخت را داشت
نامه . هنوز حس مي شد» خانم لوگراند«وجود . عطر ماليمي در فضا پيچيده بود

  :كوتاهي روي ميز بود
  ».رويت را مي بوسم. نتظرم باشصبورانه م. من در منزل خانم برتراند هستم«
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كاش زود . فقط يك تمرين و مرور درس ها. پي ير نشست و تكاليفش را انجام داد
او دوست نداشت كه وقتي خارج از خانه . مادرش هنوز برنگشته بود. تمام مي شد

نتوانست در مقابل . مدتي بيكار در باغچه قدم زد. كار مي كرد، پي ير پيشش برود
تصميم گرفت به ساحل برود و . ت كندمواني كه او را مي طلبيد مقاد درخشخورشي

  .كمي گردش كند
از جاده سفيد خاكي كه از ميان تاك ها و علف هاي وحشي . در را بست و به راه افتاد

طرف چپ او تا چشم كار مي كرد، يكدست خشك بود و طرف . مي گذشت عبور كرد
. يي خيال غروب كردن نداشتراست درياي خروشان و خورشيد رفيع، كه گو

پي ير كه با . را در بر مي گرفت» الساپي نير«روبروي او توده سياه درختان، عمارت 
. نگاهش، روي خط آهن، دنبال محل خرابكاري شب قبل مي گشت، چيزي نديد

يك موتور سيكلت . سربازان آلماني را ديد كه از پايگاه نظامي نگهباني مي كردند
. پي ير خود را كنار كشيد و نگاه كرد. خاك فراوان به طرف او آمد سه چرخه با گرد و

تا ساحلي كه در پاي درختان صنوبر آرميده بود، پيش . راننده ي آن را نمي شناخت
  .رفت

. خليج كوچك در ميان سد كوتاه و سراشيبي تخته سنگ هاي ساحلي قرار داشت
. دور، دريا را قطع مي كرد فقط خط باريك جزاير. دريا تا دور دست ها، مواج بود

كانال كوچكي در كنار خليج ساخته بودند كه هنگام جذر، در . دريا باال آمده بود
دورتر، آن طرف تپه هاي شني، خط آهن به طرف جنوب . متحركي آن را مي بست

فكر مي كرد . پي ير پايين سد نشست و با انگشتانش ماسه ها را بهم زد. مي رفت
آنجا فرار كرده بودند، چون خودش هم توانسته بود تاحدي در كه مردها ديشب از 
محل خوبي را . مواد منفجره را حتماً دورتر كار گذاشته بودند. كانال مخفي شود
بوته هاي گز و توده هاي شني پناهگاه مطمئني مي ساخت و . انتخاب كرده بودند

برجستگي ها و  هيچ چيز از آنجا ديده نمي شد و در صورت خطر حتي خود ساحل با
  .فرو رفتگي هايش مي توانست به فراري ها كمك كند

  ». . .شايد هم تصادفي گير افتادند . حتماً كسي آنها را لو داده بود«
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پي ير تكان . چند لحظه او را نگاه كردند و سپس دور شدند. دو آلماني رد شدند
ا خيال راحت گردش آدم حتي نمي تواند ب« :از گوشه چشم آنها را دنبال كرد. نخورد
  ».كند

هر موج، شعاع هاي درخشاني . خورشيد در افق به دريا مي پيوست. از جا برخاست
. را به دنبال خود مي كشيد و كفي كه از برخورد امواج پديد مي آمد صورتي رنگ بود

  »بار آينده كجا و چه خواهند كرد؟«: پي ير از خود مي پرسيد
پي ير . آلماني كه از دهكده مي آمدند برخورد كرددر هنگام برگشت در جاده با چند 

. اني به او نگريستندـسربازها كه مي خنديدند با مهرب. ار جاده راه مي رفتـدر كن
سر پيچ همان موتور سيكلت . پي ير سرش را به زير انداخت و به راهش ادامه داد

» ماريو«لماني تپه اين بار آ. قبلي با سر و صداي زياد و ابري از گرد و غبار سر رسيد
  بهتري؟: با خوش رويي پرسيد. سرباز پسرك را شناخت و توقف كرد. آن را مي راند

از طرفي كششي دروني او را به سوي . پي ير بر خالف ميلش مجبور شد جواب دهد
  .اين مرد مي راند

  .ـ بله  
  ـ هنوز هم آلماني ها را دوست نداري؟  

  .دوست ندارم: پي ير سركش به او نگريست و جواب داد
پشت سر سرباز، خورشيد، . ولي وقتي نگاه غمگين مرد آلماني را ديد پشيمان شد

ر در صورتش خوانده ـاحساسات پي ي. وري خيره كننده فرو برده بودـافق را در ن
همچنان كه موتورش را روشن . مرد آلماني فهميد كه او چه حس مي كند. مي شد

  !د ديدار، دوست و دشمن كوچولوبه امي: مي كرد لبخندي زد و گفت
» رـالساپي ني«ي كه به طرف ـاو در ميان كساني چون اين آلمان. ر تنها ماندـپي ي

ـ مي رفت، مادرش كه منتظر او بود، استادش كه رنج مي كشيد و همه وطن پرست 
  .هايي كه در خطر بودند، تنها بود

  . وقتي به خانه رسيد، مادرش آنجا بود
  يي؟ـ از كجا مي آ  
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تو در خانه نبودي، من تكاليفم را انجام دادم بعد . »الساپي نير«ـ از ساحل 
  .حوصله ام سر رفت و بيرون رفتم

  .مادرش او را نگاه مي كرد. صدايش بم و دردناك بود
  ـ پي ير چه شده؟  

در كنار . ناگهان تمام غرور و قدرتش را از دست داد. پي ير هنوز يك بچه بود
حاال . مثل روزگار قديم. يك قهرمان نبود، فقط يك بچه كوچولو بودمادرش، او ديگر 

. كه هيجان، تحمل او را كم كرده بود، احساسات ضد و نقيض، او را از پا در مي آورد
  .خود را در آغوش مادرش مخفي كرد و گريست

  ـ چه شده عزيزم؟  
دند آن كسي كه ديروز به او تيراندازي كرده بو. ـ اگر مي دانستي مامان

تمام روز سعي كرد خودش را نبازد . او زخمي شده بود. بود» آقاي پيشون«
ر ـاگ. من اين را به او گفتم. ون از لباس هايش هم رد شدـولي عصر، خ

آدم احساس مي كرد كه كارد به . مي ديدي چقدر رنگ پريده بود
 اگر امروز. حتماً او را دستگير خواهند كرد، مسلم است. استخوانش رسيده

  .حقيقت را حدس زده بود، و حتماً ديگران هم همينطور» لويي«. نباشد، فردا
ما . ولي ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم. مي فهمم! ـ كوچولوي بيچاره من

تو . او بايد به تنهايي خودش را نجات بدهد. حتي نبايد كاري براي او بكنيم
او بگويي كه توانستي، بدون اينكه همشاگردي هايت متوجه شوند، به 

  خونريزي كرده است؟
  .ـ بله

خانم «حيله اي را كه بكار زده بود اقرار كرد، ولي . پي ير جريان را تعريف كرد
پي ير با . حوادث مهمتر از آن بود كه به جزئيات توجه كند. چيزي نگفت» لوگراند

مي او به اندازه كافي به من اعتماد داشت، براي اينكه پيغا: خوشحالي اضافه كرد
  .داد كه به مادرش بگويم» گي روسلد«براي 
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ما هيچ كاري نمي توانيم بكنيم : تباالخره گف. هنوز گوش مي كرد »خانم لوگراند«
  .هر كاري بكنيم براي او خطر دارد. . . پسرم 

  .ـ مي دانم  
  .پي ير هنوز گريه مي كرد، ولي كم كم آرام گرفته بود

چيز را فراموش كنم چون بچه ها  به من گفت كه بعد همه» آقاي پيشون«ـ 
ولي مگر ما بچه ها در اين جنگ و با آن زندگي . نبايد در جنگ مداخله كنند

نمي كنيم؟ آيا جنگ، اينجا، همه جا و در هر لحظه براي ما وجود ندارد؟ 
همانطور كه براي شما وجود دارد؟ چرا مي خواهيد كه ما بيرون بمانيم در 

  چيز را حس مي كنيم؟ حاليكه ما هم مثل شما همه
  .مادرش متفكرانه او را نوازش مي كرد، درست مانند وقتي كه كوچك بود

  .ـ شايد به اين دليل كه به بچه ها احتياج هست تا صلح را بسازند  
را جلوي چشمش آورد، وقتي » ماريو«اين حرف، بدون اينكه بداند چرا تصوير آلماني 

نتوانست . اين تصوير او را منقلب كرد. ه بودكه او را پشت به خورشيد، در جاده ديد
  .آن را از مادرش مخفي كند

  .من از خودم خجالت مي كشم. ـ مامان، من خجالت مي كشم  
  ـ چرا؟  

، بازگشت با سرباز آلماني، حرف »ماريو«حادثه . پي ير همه چيز را تعريف كرد
: ا و سپس اضافه كردرفتار خودش و رفتار سرباز آلماني ر. هايش را و مالقات آن روز

مي داني؟ موضوع اينست كه من از او متنفر نيستم حتي مي توانم او را دوست داشته 
به همين دليل از خودم . همانطور كه معلمم را دوست دارم يا دوستانم را! باشم

تو حاضري با . تو يك فرانسوي واقعي نيستي: به خودم مي گويم. خجالت مي كشم
  .دشمن همكاري كني

فكر مي كنم كه . ه عزيزم، تو تنها كسي نيستي كه اين احساس را داريـ ن
خيلي از آدمها بايد گاهي اينطور حس كنند، با وجود اين، ما به بهترين 
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اگر جنگ بين كشورها نبود . شكل ممكن وظيفه امان را انجام مي دهيم
  . . .گاهي آدم ها چقدر خوب مي توانستند با هم كنار بيايند 

يا به » گي روسلد«ولي اگر آنها به معلم من يا به . . . بله : فكرانه گفتپي ير مت
هر كاري بتوانم براي . آزاري برسانند، من انتقامشان را خواهم گرفت» لويي مينيه«

انتقام گرفتن خواهم كرد بدون در نظر گرفتن عالقه اي كه به اين آلماني دارم و 
  .بدون در نظر گرفتن هر چيز ديگر

  . . .فقط عزيزم . . . همين است  ـ جنگ  
فقط : شانه هاي پي ير را گرفت و با مهرباني و غرور به او لبخند زد» خانم لوگراند«

اف «به مبارزان، به . چون تو خيلي جواني، بايد اين كارها را به ديگران واگذار كني
» راندپي ير لوگ«جنگ مال بچه ها نيست، حتي وقتي اسمشان . ها و به متفقين» 1اف

  مي فهمي؟. باشد
  . . .بله مامان : پي ير كه مجاب نشده بود آهسته گفت

. او سرگرداني پي ير را حس مي كرد. به همين راضي بود» خانم لوگراند«ولي 
ترديدهاي او را مي فهميد، اضطراب او را حدس مي زد و مي دانست كه چقدر به 

. رنج مي كشيد و سكوت مي كرد اين را مي دانست و. فعاليت و مبارزه احتياج دارد
  .پي ير آه بلندي كشيد. و او را نوازش كرد .سر پسرش را به سينه فشرد

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ـ نيروهاي داخلي فرانسه 1
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» آقاي پيشون«ق و عالقه زيادي، دسته گلي براي پي ير در باغچه منزلشان، با عش
همان روز صبح به فكرش رسيده بود كه به اين وسيله مي تواند . آماده مي كرد

را به دليل اينكه از » آقاي پيشون«احترام و محبتي را كه به او دارد، نشان بدهد، و 
گل سرخ  از بوته. سه روز پيش با پايداري و استقامت رنج مي كشيد، ستايش كند

كنار در، كه برگ هاي براقش را به اطراف گسترده بود، دو گل شيري رنگ تازه 
از بوته ديگري كه از آالچيق باال مي رفت، و از ميان برگ ها و گل هاي . شكفته چيد

سه غنچه آبـي رنگ كه هنوز . بهم پيچيده اش دو گل ارغواني انتـخاب كرد
ميخك ساقه بلند صورتي و دو الله زرد كه  كاسبرگ هاي سبز آن باز نشده بود، چند

نگاهي . برگ هاي ارغواني هم داشت چيد و دسته گلي تر و تازه و زيبا فراهم ساخت
به گل هاي ميخك، هميشه بهار و سوسن هاي پژمرده باغچه انداخت سپس به 
دسته گلش نگريست و در حالي كه با دقت آن را در دست گرفته بود و خيلي راضي 

  .مي رسيد، وارد خانه شدبه نظر 
  ـ چطور است مامان؟ مي پسندي؟  
  .ـ مسلم است عزيزم، ولي صبر كن  
  .چند گل را با مهارت جابجا كرد» خانم لوگراند«و سپس 
  . . .ـ خيل خوشبوست   

  .پي ير عجله داشت، كيفش را برداشت و گلها را به دست گرفت
  .ـ مواظب باش زياد تكانشان ندهي  

8 
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 . . .باشد ـ خيالت راحت   

پي ير، همچنان كه دسته گلش را با احتياط به دست گرفته بود به طرف مدرسه به 
عطر تند گل هاي سرخ با عطر ماليم ولي نافذ ميخك ها در هم آميخته . راه افتاد

بوي بهار مي دهد و بوي دريا و آسمان و . واقعاً خوشبوست«: پي ير فكر كرد. بود
خوشحال مي شود و مي فهمد كه چرا برايش گل » آقاي پيشون«حتماً . همه چيز

  ».آوردم
شايد «: ناگهان فكري به مغزش خطور كرد، فكري جنون آميز و مقاومت ناپذير

من حتماً خبـردار . ممكـن نيست. نه، نه. . . ديشب استـاد را توقيـف كرده باشند 
  ».مي شدم

در حاليكه . ردعرق سردي شقيقه هايش را مرطوب مي ك. قلبش به تندي مي زد
اضطراب غير قابل وصفي گلويش را مي فشرد، شروع به دويدن كرد، ولي هنگامي 
كه به ميدان رسيد فقط دو نفر از بچه ها را ديد كه در آرامش صبحگاهي تيله بازي 

  .مي كنند
  ـ پي ير بازي مي كني؟  

  .نه، تيله هايم را فراموش كرده ام بياورم: او حوصله نداشت
  .ازيشان ادامه دادندديگران به ب

خوبي و زيبايي اين صبح، همه چهره ها را روشن . يكي يكي، بچه ها از راه رسيدند
همه كس و همه چيز معتدل و آرام به نظر مي رسيد، ولي كم كم هياهوي . كرده بود

او هم به نظر . ، در بزرگ مدرسه را گشود»آقاي پيشون«عاقبت . بچه ها اوج گرفت
اين . ده مي شدـده اش ديـره رنگ پريـا و ايمان در چهـور صفن. متفاوت مي آمد

از بچه ها استقبال مي كرد و به . بي رنگي، خطوط صورتش را آرامتر نشان مي داد
. پي ير كه چند دقيقه پيش آنقدر عجول بود، آخر از همه وارد شد. همه لبخند مي زد

  .دسته گلش را به طور مصنوعي در دست گرفته بود
  آنها را از باغچه منزلتان چيده اي؟! به به چه گل هاي قشنگي: گفت» يشونآقاي پ«

  .ـ بله آقا  
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. پي ير لبخند زد و لبخندش آنچه را كه نمي توانست به زبان آورد، بيان مي كرد
ممنون پي ير، برو گلهايت : استاد، همچنان كه گونه هاي او را نوازش مي كرد گفت

  .را در گلدان روي ميز من بگذار
، ظرف شيشه اي بلندي را پيدا كرد و آن را »علوم«در گنجه . پي ير اطاعت كرد

دسته گل زيبايي بود و به ميز . شست و از آب پر كرد و گل ها را در آن گذاشت
  .شادي مي بخشيد» آقاي پيشون«

بوي خاك در فضا . به دنبال گرماي روشن روز، اتاق، تاريك و سرد به نظر مي رسيد
گل هاي او . پي ير كه حواسش پيش گل ها بود به آن بو توجهي نداشت. موج مي زد

وقتي آنها را جابجا كرد و چند . بوي بهار و آبي آسمان را به اين كالس آورده بود
  .برگ خشكيده و گلبرگ هاي افتاده را جمع كرد، از كالس خارج شد

اگردانش را ريح شـز و تفـه داده بود و جست و خيـبه درختي تكي» آقاي پيشون«
. آنها با فريادهاي گوش خراش از همه طرف به دنبال هم مي دويدند. مي نگريست

  .نگاهش با محبت، با نگاه پي ير كه به دوستانش مي پيوست، برخورد كرد
هنگامي كه وقت رفتن سر كالس فرا رسيد، بچه ها با شادي و تعجب دانستند كه 

. باغباني را معموالً عصر انجام مي دادندكارهاي . آن روز صبح، باغباني خواهند كرد
مي خواست كه شاگردانش از اين صبح فرح بخش حداكثر » آقاي پيشون«حتماً 

هر گروه از بچه ها، از گاراژي كه . او آنها را به باغچه راهنمايي كرد. استفاده را ببرند
را وسائل و اسباب كار در آن انبار شده بود، چنگك، بيل، كج بيل و ريسمانش 

  .برداشت و در ميان هياهو، كار آن روز آغاز شد
يكي علف هايش را . هر كس، يك قطعه زمين كوچك داشت و روي آن كار مي كرد

رنگيش را ـوته توت فـه هاي بـن مي كرد، يكي جوانـبا دست مي كند، يكي وجي
مي بريد، يكي تربچه مي كاشت و ديگري از ظرف مخصوص پرورش گياه، نشاي 

  .مي آوردكاهو در 
. بچه هاي گروه ها، همديگر را صدا مي زدند، پر حرفي مي كردند و مي خنديدند

م ـهال ها را با هم تقسيـزارهاي كارشان را به هم قرض مي دادند يا بذرها و نـاب
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پاي بوته ي گوجه فرنگي را تميز مي كردند و شاخ و » لويي«پي ير و . مي كردند
گوجه فرنگي هاي خوبي : با لبخند گفت» وييل«. برگ هاي زيادي را مي چيدند

  .خواهند داد
  .ـ اوايل ژوئيه مي رسد  

ن شركت تعاوني مدرسه به دست ـصري از ايـه ها به همت خود، عايدي مختـبچ
  .مي آوردند
  .تا به حال مقداري تربچه به بقالي فروخته» كلود«ـ   
  .ـ بچه با دست و پايي است  
  .به زودي مي رسد! ـ توت فرنگي ها را نگاه كن  

ميوه هاي سرخگون از الي . در باغچه دراز مدرسه، هر گروه يك باريكه زمين داشت
  .برگ ها، سرك مي كشيدند

  .هوا مساعدتر بوده. ـ امسال بايد بيشتر از پارسال محصول داشته باشيم  
  .به باغبان هاي كوچك نگاه مي كرد» آقاي پيشون«

 . . .ـ گوجه فرنگي هاي خوبي داريد   

  .در ژوئيه حتماً مي رسد. ـ من و پي ير هم همين را مي گفتيم آقا  
  .ـ مطمئناً  

  .بچه ها را راهنمايي مي كرد و موفقيت شان را مي ستود. استاد دور شد
شايد . از حاال تا آن وقت ممكن است خيلي چيزها اتفاق بيافتد. . . ـ ژوئيه 

. لماني اينجا نخواهد بودديگر هيچ سرباز آ! فكرش را بكن. جنگ تمام شود
نمي دانم در آنصورت باز هم به فكر گوجه . خودمان مي مانيم و خودمان

  فرنگي هايمان خواهيم بود يا نه؟
به نظرم مي رسد كه وقتي . آنها را هديه مي كنيم. ـ بله، و بيشتر از حاال

ديگر هيچ نزاعي بين ما اتفاق . جنگ تمام شود، همه چيز عالي مي شود
به . همه مردم همديگر را دوست خواهند داشت، بيش از هميشه. فتدنمي ا
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هشت ساله . ما آن را خوب به ياد نمي آوريم. هر حال صلح قشنگ است
  .چيزي نمي فهميديم. بوديم كه جنگ شروع شد

اگر صلح برگردد، فكر مي كنم . ـ بعد از آن فرصت فهميدن را پيدا كرديم
، شيريني و حتي نان سفيد، مثل قبل از كه هيچ وقت از خوردن شكالت، كره

وقتي فكر مي كنم كه گاهي از شدت زيادي، ديگر . جنگ، سير نمي شوم
قبل از جنگ دوران . حاضر نبودم خامه يا آبنبات بخورم، عصباني مي شوم

  .مردم از هيچ چيز خودشان را محروم نمي كردند. خوبي بود
بعد از «اسمش را مي گذارند  آن دوران دوباره بر مي گردد، و! ـ غصه نخور

  .خواهد بود» قبل از جنگ«و به همان خوبي » جنگ
  .ـ نمي توانم باور كنم

چشمان دو كودك از ياد گذشته مي درخشيد، گذشته هايي كه كم شناخته بودند و 
  .آن را روزگار افسانه يي، غرق در فراواني و آزادي تصور مي كردند

. ند، وسايل را در گاراژ، سر جاي اول گذاشتندبچه ها كم كم كارشان را تمام كرد
و پي ير، همانطور كه صحبت مي كردند كارشان را به » لويي«. باغچه خلوت شد

  .پايان رساندند
  .وقت رفتن است: از دور گفت» آقاي پيشون«

  .آنها هم اسباب كار را كه دور و برشان پراكنده بود جمع كردند و به گاراژ بردند
  . . .ده ـ تا دفعه آين  

هر چند از كار خسته بودند ولي به هيجان . بچه ها صف كشيدند و وارد كالس شدند
  .آمده بودند و خيلي سر و صدا مي كردند

سر انجام لبخند . پشت ميزش منتظر بود تا سكوت برقرار شود» آقاي پيشون«
  . . .هر وقت براي درس حاضر شديد : زنان، ولي محكم گفت

  .صداها فوراً خوابيد
كوچكترها با پشتكار به نوشتن مشق هايشان پرداختند و بزرگترها خود را براي 

از آن يك بازي ساخته بود و » آقاي پيشون«درس حساب حاضر كردند، درسي كه 
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آن روز، . درس شروع شد. هر شاگردي در حد توانايي اش در آن شركت مي كرد
ال ـدر دست، آن را دنب بچه ها با حواس جمع، مداد. بود» مـتقسي«موضوع درس 

مي بايست چند عدد را . خط مي كشيدند، بازي مي كردند و مي فهميدند. مي كردند
همه حساب مي كردند و . در هم ضرب مي كردند تا بتوانند مسئله اصلي را حل كنند

بچه هاي كوچكتر نيز شيطنت هميشگي اشان را . سعي داشتند به جواب برسند
  .همه كالس ساكت اما فعال بود. كار بودند فراموش كرده و سخت مشغول

آقاي «. ناگهان مانند صاعقه اي كه بر كالس فرود آيد، در، با خشونت باز شد
بچه ها از جا . كه باالي سر يكي از بچه ها خم شده بود، به سرعت برگشت» پيشون

پريدند و با وحشت تمام يك سرباز آلماني را ديدند كه مسلسل را به طرف 
پشت سر او يك افسر آلماني و به دنبالش شهردار كه . نشانه گرفته است معلمشان

  .سعي مي كرد جلوي يك دسته سرباز مسلح را كه وارد كالس مي شدند، بگيرد
، كمي رنگ پريده تر از پيش، »آقاي پيشون« .پي ير با يك نگاه همه چيز را فهميد

نه ترس ديده مي شد و در صورتش . به مردي كه او را تهديد مي كرد مي نگريست
سربازان به طرف . او مثل هميشه، محكم، خويشتن دار و ساده بود. نه مبارزه جويي

  .شهردار سعي كرد براي آخرين بار پا در مياني كند. او رفتند
من ضمانت مي كنم كه اين يك اشتباه وحشتناك است . ـ شما حق نداريد

. . .  
. اطالعات ما درست است. شتباه نمي كنيمما ا: افسر آلماني لبخند سردي زد و گفت

مي دانيم كه . ، اينجا، سر دسته مبارزان ناحيه است»آقاي پيشون«ما مي دانيم كه 
خرابكاري راه آهن را، سه روز . اطالعات زيادي در اختيار دشمنان ما گذاشته است

  ؟»آقاي پيشون«اينطور نيست . پيش، او ترتيب داده بود
مانند اشراف . آميز، مودبانه ولي سرد و تمسخر آميز بود صداي افسر، خشك، تحكم

  .آلماني صحبت مي كرد
  اينطور نيست؟. اين يك اشتباه است! »آقاي پيشون«جواب بدهيد : شهردار فرياد زد
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افسر با . موجي از حيرت و تنفر و درد، آن را در بر گرفته بود. كالس ساكت بود
  !»آقاي پيشون«جواب بدهيد : تمسخر گفت

از بي تفاوتي ظاهري خود خارج شد و در حاليكه حرف افسر آلماني » آقاي پيشون«
ان مي دانند كه چه ـاين آقاي: رد و گفتـردار كـرفت، رو به شهـده مي گـرا نشني

براي من » آقاي بوري«. هر چند در مورد اهميت نقش من اشتباه مي كنند. مي گويند
ام دادم و متاسفم كه نتوانستم بيش از اين من فقط وظيفه ام را انج. متاسف نباشيد

  .كاري بكنم
افسر دستور . كه متفكر بود نگريست» آقاي پيشون«شهردار با تعجب و ستايش به 

  !حاال ديگر راه بيافتيد: داد
  اجازه مي دهيد؟: به آرامي به ميز كارش نزديك شد و گفت» آقاي پيشون«

: ر برايش آورده بود چيد و گفتو سپس با دقت، يك غنچه از دسته گلي كه پي ي
  .يادگار شاگردانم

بچه هايي كه با چشماني خيره از نفرت و وحشت به . به يك يك بچه ها نگريست
غم . اين صحنه مي نگريستند و گويي براي هميشه مبدل به سنگ شده بودند

خ ـم و ايماني راسـدر هر نگاه شفقتي عظي. را گرفته بودـعميقي صورت معلم را ف
! كوچولوهاي من: بر درماندگي خود مسلط شد و از بچه ها خداحافظي كرد. ديدمي 

  .من بر مي گردم. . . هميشه خوب درس بخوانيد 
  .صدايش محكم، روشن و مطمئن بود

. قبل از اينكه هيجان او را از پاي در آورد، لبخندي زد و در ميان آلماني ها به راه افتاد
آقاي «به شنيدن اين صدا . ك حركت، بلند شدنددر اين موقع تمام بچه ها، با ي

در سكوت، با لبهاي به . تمام شاگردانش خبردار ايستاده بودند. برگشت» پيشون
هم فشرده، چشماني سرشار از اشگ، و از ته كالس ـ پي ير با نگاهي كه قلب او را 

  .شكافت ـ گوياترين و دل خراش ترين خداحافظي را با او كردند
جمله مانند آواي شيپور در كالس طنين انداخت، همگي با هم فرياد  و ناگهان اين

  !زنده باد فرانسه: زدند
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نگاه متعجبي به طرف كالس انداخت و با لحني پر از . افسر آلماني به خود لرزيد
اگر نتيجه كار شماست، : گفت» آقاي پيشون«افاده كه رنگي از احترام هم داشت به 

اين بچه ها، براي اينكه دشمنان خطرناكي باشند، هنوز  مي توانيد مغرور باشيد ولي
  .خيلي كوچك هستند

. سربازها با خشونت او را بيرون راندند. فرصت جواب دادن نداشت» آقاي پيشون«
آقاي «ما شما را فراموش نخواهيم كرد : از آستانه در فرياد زد» آقاي بوري«

  !»پيشون
با خبر شده بودند، جلو در مدرسه اجتماع كرده بودند و  مردم كه از آمدن آلماني ها

توانستند جلوي آنها  سربازان كه درهاي خروجي عمارت را نگهباني مي كردند نمي
قتي افسر مامور توقيف ظاهر شد، هياهوي گنگي از اين توده نامشخص و. را بگيرند

آنها ساكت . سربازان تفنگ هايشان را به طرف مردم گرفتند. زن و مرد برخواست
همه بچه ها، كه . را به داخل ماشين انداختند» آقاي پيشون«. شدند و عقب رفتند

  .را دنبال كرده بودند، از جلو درب بزرگ مدرسه، اين صحنه را ديدند» آقاي بوري«
د كه از زخمش هم رنج ـاري شده بود و به نظر مي رسيـبد رفت» آقاي پيشون«با 

به : مردم گفتند. يي كه دستشان را تكان مي دادند لبخند زدبا اينهمه به آنها. مي برد
  !، به اميد ديدار، شجاع باش»آقاي پيشون«اميد ديدار، 

اتومبيل به راه افتاد و اتومبيل ديگري آن را دنبال . او نتوانست جواب آنها را بدهد
يده كه به احتمال قوي از خودش دفاع كرده بود با رنگ و رويي پر» گي روسلد«. كرد

سعي مي كرد با نگاه به مردم پاسخ گويد، مردمي كه غمگين، دور شدن دو اتومبيل 
  .سبز رنگ را نگاه مي كردند

آقاي «. بچه ها طبق عادت، و هر چند بدون معلم، در حياط مدرسه باقي ماندند
نمي دانم كي معلم جديد  ،!بچه هاي من: به طرف آنها برگشت و گفت» بوري

  .، بنابراين اسباب هايتان را جمع كنيد و فعالً به خانه برويدبرايتان خواهد آمد
شما يك استاد خوب «: مرد بيچاره كه صدايش كامالً گرفته بود حرفش را دنبال كرد

حاال از شما مي خواهم كه به خانه هايتان . . . آه اگر مي توانستم . را از دست داديد
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. خيلي خيلي خطرناك است. يدوص هيچ كاري نكنـد و بخصـرگرديد، آرام باشيـب
. پس، صبور باشيد. مي فهميد؟ جنگ به زودي تمام مي شود و ما پيروز خواهيم شد

اين كار را بكنيد، . مي گفت به شما» آقاي پيشون«حتماً اين همان چيزي است كه 
  ». . .به خاطر او 

ر چشمانشان تا. به سختي جلوي اشگ هايشان را مي گرفتند. هيچ كس جواب نداد
پي ير از همه دوري . به محض خروج از مدرسه، در سكوت كامل پراكنده شدند. بود

  .»لويي«مي كرد حتي از 
. به هيچ چيز فكر نمي كرد. كيف به پشت، مستقيماً به طرف دريا مي رفت پي ير،

بغض گلويش را مي فشرد و قطره هاي تلخ . گلوله اي آتشين قلبش را مي شكافت
به دورترين و . با قدم هاي سريع به طرف دريا رفت. وزانداشگ، چشمانش را مي س

. وحشي ترين ساحل خشك و تخته سنگ هاي پوشيده از علف هاي صحرايي رسيد
جز پرنده كوچكي كه در آسمان . آنجا در برابر عظمت درياي آرام سرانجام، تنها شد

  .پرواز مي كرد، كسي با او نبود
وقتي . از او گرفته بودند، به فراواني گريست پي ير، دل شكسته، به خاطر معلمي كه

ديگر اشگي در چشمان سوخته اش نبود و گلوي خشك شده اش قدرت هق هق 
  .كردن نداشت، به زحمت از جاي برخاست

ماسه ها روي دست ها و گونه اش . دريا در مقابل چشمان خسته اش مي درخشيد
گوشه دور افتاده، نه آلماني  در اين. تف كرد. دهانش پر از شن بود. پرواز مي كرد

تنها در ميان موج ها چند . پرنده آواره ناپديد شده بود. وجود داشت و نه فرانسوي
  .خوك آبي بازي مي كردند و گاهي شكم سفيدشان از آب بيرون مي آمد

اراده اي محكم و . پي ير آهسته كيفش را كه در شن ها غلتيده بود برداشت
سخناني كه در . او چيره شد و به قلب و روحش نفوذ كردتصميمي قاطع، بر نااميدي 

متاسفم كه «: گفته بود» آقاي پيشون«. گرداب اندوه غرق شده بود به خاطرش آمد
ب، ولي ما ادامه خُ«: ر كردـر فكـپي ي» .ام دهمـوانستم بيش از اين كاري انجـنت

: پي ير فكر كرد. افسر آلماني، از خرابكاري در راه آهن حرف زده بود» .مي دهيم
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آنچه را كه آقاي پيشون، با به خطر . من و لويي خرابكاري هاي ديگري خواهيم كرد«
انداختن جانش مي خواست انجام دهد، دنبال خواهيم كرد، با به خطر انداختن 

در زندگي دقايقي وجود دارد كه در آن هيچ چيز جز پيروزي، به حساب جانمان، زيرا 
  ».نمي آيد

ست كه ديگر نمي تواند صبر كند، نه، تا به حال فقط با آلماني ها سر پي ير مي دان
لحظه تصميم، كه بطور مبهم از روز اول حس كرده . بسر گذاشته و هيچ كاري نكرده

  »انتظار يا مبارزه؟«: او قبالً از خويش پرسيده بود. بود، فرا رسيده بود
وقتي «. به خطر فكر نمي كرد او. »مبارزه، براي پيروزي«: آن روز پي ير انتخاب كرد

انسان پدرش را در راه آزادي از دست داده و نزديك است كه استادش نيز به خاطر 
او هم خواهد » .مبارزه در راه آزادي جان بسپارد، حق ندارد به نتايج اعمالش فكر كند

  .جنگيد، تا زمان پيروزي متفقين خواهد جنگيد
خاكستري، ولي نگاهي مصمم به خانه پي ير با پلك هاي سرخ شده، گونه هاي 

يكبار به استقبالش رفته بود ولي او را . مادرش منتظر او بود و مضطرب. بازگشت
  .او تمام رنج پسرش را حدس مي زد و مي خواست او را تسلي دهد. نديده بود

ولي پي ير به محض اينكه مادرش شروع كرد به حرف زدن، او را از ادامه اين كار 
  .بازداشت
  .نمي خواهم. ـ من نمي توانم از اين موضوع صحبت كنم  

متعجب ماند و » خانم لوگراند«در اين جمله كوتاه و محكم، آنقدر التماس بود كه 
او نمي خواست بر خالف اين خواهش دردناك . جرات نكرد يك كلمه هم اضافه كند

  .رفتار كند
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. ، شنا كنان و با حركات نرم و منظمي به طرف ساحل مي رفتند»لويي«پي ير و 
با . نزديك مي شدند» پورتت«كم كم به انتهاي دماغه . امواج آنها را در بر مي گرفت

ورد ـك به آنها برخـوج هاي كوچـم. ركات بازوها آب را به اطراف مي پاشيدندـح
با حركات شديد پا، بدن خود را از آب . خندان بودچشم ها و دهانشان . مي كرد

از گاه گاه آنها را در ـردند و بر امواج پيروز مي شدند ولي درياي هوسبـخارج مي ك
در گرداب هاي كف آلود فرو مي رفتند و بعد با چشمان نيمه باز، لب . بر مي كشيد

  .يدندهاي گشوده و حركات دست و پا خود را به سختي از آن بيرون مي كش
. ساكت و خندان، بدون خستگي، آنقدر شنا كردند تا اينكه از عمق آب كاسته شد

كه سعي ـاز آب خارج شدند و در حالي. پايشان به سنگ هاي ساحلي برخورد كرد
مي كردند تعادل خود را روي تخته سنگ هاي لغزان حفظ كنند به طرف ساحل 

دراز » پورتت«هاي گرم دماغه  روي ماسه. بدن هاي الغرشان كف آلود بود. رفتند
  .كشيدند

نور شديد مانع از اين بود . خسته بودند. خود را با ماسه هاي گرم پوشاندند تا نلرزند
ان ـزمه دريا و درخشش آسمان كه از ميـزم. ان را كامالً باز كنندـكه چشم هايش

  .مژه هاي مرطوبشان ديده مي شد، آنها را در رخوتي لذت بخش فرو مي برد
هنوز هوا براي آب تني به : ي ير در حاليكه دندان هايش به هم مي خورد گفتپ

  .اندازه كافي گرم نيست
  .ـ بله، من االن بهترم ولي چند دقيقه پيش حالم خوب نبود  

1 
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  .ـ از راه ساحل بر مي گرديم  
اقالً . من ديگر قادر نيستم كه اين راه را شنا كنان بر گردم. . . ـ اوه بله 
  .ر شنا كرديميك كيلومت

ر ـفك. وز عادت نكرديم، ولي براي اين فصل، خيلي هم زياد استــ هن
  نمي كني؟

  .ـ چرا مسلم است
  ـ حاال بهتر شدي؟

  .ـ بله، مي توانيم برويم
باد، ماسه ها را با خود برد ولي هنوز يك ورقه . خود را تكاندند. بچه ها بلند شدند

  .تكه جدا مي شدشن حنايي به بدنشان چسبيده بود كه تكه 
  .ـ راه بيفت برويم  

روي سنگ ريزهاي . پس از مدتي رنگ و رويشان جا آمد. به دنبال هم براه افتادند
. گاهي نيز مي دويدند. ساحلي جست و خيز كنان با قدم هاي نامرتب پيش مي رفتند

كم كم ماهيچه هايشان گرم شد، صدايشان به حالت طبيعي برگشت و بيش از 
  .رفي پرداختندپيش به پر ح

  .ـ خدا كند لباس هايمان را برنداشته باشند  
چه كسي مي تواند چنين كاري بكند؟ در ثاني غير . . . ـ يعني ممكن است؟ 

  .از ما كسي اينجا نيست
ده ـه هاي گز و تپه هاي شني ديـج كوچك با بوتـدر واقع، هيچ كس در كنار خلي

را كه هنوز به بدنشان چسبيده بود شنهايي . نفس زنان به مقصد رسيدند. نمي شد
  .تكاندند و به سرعت لباس پوشيدند

  .اينطور خيلي بهترم: گفت» لويي«
  . . .ـ بله   
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با صداي گرفته اي . ولي به نظر مي رسيد كه پي ير به چيز ديگري فكر مي كند
زنداني » بورنف«، در محلي در »آقاي پيشون«هيچ مي تواني فكر كني كه االن : گفت

  است؟
  . . .بله، من خيلي به اين موضوع فكر كرده ام : مضطرب ايستاد و گفت» لويي«

  ـ چه فكري؟  
  . . .ـ خيلي فكرها   
  ـ مثالً چي؟  

بدون شك به همان چيزهايي كه تو فكر : با دقت پي ير را نگاه كرد و گفت» لويي«
  !كرده اي

راي او كاري ما كه نمي توانيم ب: سپس پي ير آهسته گفت. هر دو سكوت كردند
  .شايد بتوانيم به كاري كه او و ديگران شروع كرده بودند ادامه دهيم. بكنيم

  .به جاي جواب دادن سرش را تكان داد» لويي«
  .راه آهن را منفجر كنيم. . . ما هم سعي كنيم كه . . . ـ يعني   

  .مي خواست با نگاه افكار پي ير را بخواند. سرش را بلند كرد» لويي«
  عقيده تو چيست؟: دامه دادپي ير ا

  .ما ديناميت داريم، اما فتيله نداريم: به سادگي جواب داد» لويي«
  .مي توانيم خودمان درست كنيم: پي ير كه به هيجان آمده بود گفت

  .ـ سخت است  
  .ـ مي دانم  

نخ . ـ من تا بحال با نخ كتان امتحان كرده ام ولي فوراً خاموش مي شود
  .همين. ست، فقط مي سوزد و ذغال مي شودقند از آن هم بدتر ا

  ـ واگر آن را باز كنيم؟
  .ـ نمي دانم

  .بود كه راهي بيابد» لويي«نوبت 
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. امشب امتحان مي كنم. . . ـ شايد با پنبه حالجي شده بشود كاري كرد 
البته هيچ كدام از اين ها جاي فتيله . مادرم يك بسته دست نخورده دارد

  .حاال كه نداريم بايد راه ديگري پيدا كنيم واقعي را نمي گيرد، ولي
  .دو پرنده كوچك كه باالي سر آنها پرواز مي كردند با فريادهاي زننده يي دور شدند

  ـ اين دو تا چه خبرشان است؟  
  !آلماني ها. . . نگاه كن : لويي برگشت و گفت. صداي موتور به گوش رسيد
حاال ديگر بهتر . .  .حتي پرندگان هم طرف ما هستند . ـ مسخره است

  .است برويم
وقتي آنچه را كه الزم بود به دست آورديم، آن را كجا كار . . . ببينم : گفت» لويي«

  مي گذاريم؟
جاي مناسبي . را نگاه كردم» الساپي نير«يك روز طرف . ـ هنوز نمي دانم

ن شايد بتوانيم بي. حتماً نگهبان گذاشته اند. بود ولي آنجا ديگر نمي توانيم
  .اين كار را بكنيم» آلوا«و » پورتت«
  فكر مي كني بتوانيم بدون اينكه ديده شويم به آنجا برسيم؟. ـ دور است  
  .ـ بايد بتوانيم  
  ـ دقيقاً كجا؟  
  .بايد برويم و در محل مطالعه كنيم. همينطوري به فكرم رسيد. ـ نمي دانم  
  ـ چطور است همين حاال برويم؟  

  .ب، برويمخُ: تبعد گف. پي ير مردد بود
در انتهاي ساحل، سر جاده كه از ماسه پوشيده بود، دو آلماني ايستاده بودند و با 

  .آنها خود را كنار كشيدند تا بچه ها رد شوند. دوربين دريا را نگاه مي كردند
  ـ دنبال چه مي گردند؟  
  .ـ شايد از حمله متفقين مي ترسند  

  .هر دو خنديدند
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چه قصدي داريم شايد عوض نگاه كردن به جلو،  ـ اگر مي دانستند كه ما
  .پشت سرشان را نگاه مي كردند

طرف . از تپه كوچكي كه بر دريا مشرف بود با چابكي باال رفتند. دوباره جدي شدند
ا ـزهـرف چپ جاليـدر ط. ه بودـرا گرفتـوس فـانـرشان را اقيـراست و پشت س

ي كرد و كلبه هاي كوچكي كه در اين بوته هاي گز آنها را از هم جدا م. مي درخشيد
زمين وسيع و غم انگيز ديده مي شد، حاكي از اين بود كه گاهي مردان در آنجا كار 

  .مي كنند
  ـ از وسط جاليزها ميان بر بزنيم؟  
  .بعد هم مي توانيم از طرف ايستگاه راه آهن بر گرديم. . . ـ بله   

زها را ـاطراف آنها باد، آبِ كنار جالي .بچه ها در كوره راه نامشخصي به راه افتادند
ابري از مگس ها كه بي حركت به نظر مي رسيد، گاهي و براي چند . مي لرزاند

  .لحظه، آنها را در بر مي گرفت
ري كه مدام دمش را تكان مي داد تا دورتر، در ميان گودال هاي گل آلود، گاو الغ

ولي بچه ها كه همه . ز ايستادمگس هاي سمج را براند، به ديدن آنها از چريدن با
دامنه ديگر تپه . اين مناظر را خوب مي شناختند، بي تفاوت به راهشان ادامه دادند

  .ظاهر شد
آب دريا پايين . هاللي شكل بود و خط آهن موازي آن پيش مي رفت» آلوا«ساحل 

 رفته بود و سراشيبي ساحل به قدري ماليم بود كه به نظر مي رسيد آب به كلي عقب
. نشيني كرده است، در حاليكه در دماغه، آب فقط مختصري از سنگ ها پايين تر بود

فقط چند پرنده . هيچ چيز جلب توجه نمي كرد. همه چيز برهنه، يكنواخت و خالي بود
سطح آرام افق دريا، جزيرها و دماغه . كوچك در كمين شكاري در بركه يي بودند

  .هاي مه آلود از دور ديده مي شد
نمي فهمم چطور بعضي مردم مي آيند اينجا . ساحل غم انگيزي است: گفت» يلوي«

  آب تني كنند؟
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كم كم از جاليز ها دور شدند و به سد كوچكي رسيدند كه در مقابل دريا بر پا شده 
بعد مسيرشان را تغيير دادند و از طرف تپه . بود تا ساحل را از توفان ها حفظ كند

براي حفظ راه از . ه در نور خورشيد مي درخشيدهاي شني به خط آهن رسيدند ك
  .هجوم آب دريا و شن ها، آن را روي بلندي ساخته بودند

ساحل، . سنگ هاي چخماق زير كفش هايشان مي غلتيد. از روي خاكريزي گذشتند
را به هم متصل مي كـرد، پوشيده از علف و » آلوا«و » پورت آن مـر«تا جـايي كه 

و خانه هايش هنوز ناپيدا بود، » آلوا«. ي از زندگي ديده نمي شداثر. بوته هاي گز بود
ناقوس . در سايه درختانش به چشم مي خورد» پورت آن مر«حال آنكه دهكده 

  .كليسا از ارتفاع درختان ديده مي شد
  ـ عقيده تو چيست؟  

ـ جاي بي نظيري ست، ولي فكر نمي كني براي برگشتن به دهكده دور 
  باشد؟

  . . .ه بلند داشته باشيم و بعد خودمان را مخفي كنيم ـ اگر فتيل  
روز » آقاي پيشون«حتي : دوباره شروع به صحبت كرد» لويي«. بچه ها ساكت شدند

  .روشن اين كار را كرده بود
  .ـ خطرناك است  
  .بايد اول فتيله را پيدا كنيم. . . ـ به هر حال   

  .خط آهن را به دقت زير نظر گرفته بود» لويي«
كندن گودال در اينجا زياد سخت نيست، ولي شب سر و صداي زيادي ـ 

  . . .اگر نگهباني از اين جا رد بشود . مي كند
  .تو نخواهي. . . مگر اينكه . ـ بايد موفق شويم

مگر ديـوانه شده اي؟ اگر اين حرف را : از اين حرف پي ير رنجيد و گفت» لـويي«
  .ز را پيش بيني كرده باشيممي زنم براي اينست كه مي خواهم همه چي

  .مي دانم: پي ير خنديد و گفت
  ـ و از چه راهي خواهيم برگشت؟ از راه ساحل يا جاده؟  
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ر ـفك. . . ال ـبه هر ح. اني باشدـاگر نگهب. گي به نگهبان ها داردــ بست
بعد، بدون رد . مي كنم بهتر است كه مواد منفجره را اين جا كار بگذاريم

امتداد بوته هاي گز تا ايستگاه راه آهن پيش برويم و  شدن از جاده، در
ه ـواهيم ديد يا به خانـو بعد خ. رگرديمـآنجا از راه باغ ها به دهكده ب

  .مخفي مي شويم» آندره«برمي گرديم يا در كلبه 
  .من موافقم. ـ بد فكري نيست

» يلوي«دو پسر نگاهي به دور و بر خويش افكندند و پايين آمدند، روي جاده 
  از اين جا ديده نخواهيم شد؟: برگشت و پشت سرش را نگاه كرد و گفت

  .ـ نه، و اين مساله به ما كمك مي كند  
به . در طول راه، پناهگاه ها و راه هاي مطمئن تري كشف كردند. دوباره به راه افتادند

 پشت ايستگاه راه آهن، يك كارخانه قديمي از كار افتاده بود كه. ايستگاه رسيدند
دور آن سيم خاردار كشيده بودند و سربازي جلوي . انبار اسلحه هاي آلماني ها بود

هيكل درشت و خپله اي داشت و مقابل در . بچه ها او را ديدند. آن كشيك مي داد
  .انبار قدم مي زد

ـ شايد بهتر باشد كه قبل از رسيدن به كارخانه به طرف جاليزها برويم 
  .خورد نكنيمبراي اينكه با آلماني ها بر

  .از شدت هيجان سر جايش آرام نمي گرفت» لويي«
  .مسلم است. ـ حتماً موفق مي شويم  

ـ آنها خواستند استادمان را از ما بگيرند، ولي اين كار برايشان گران تمام 
  .مي شود
  .مسافرين براي بچه ها دست تكان دادند. يك قطار رد شد

ه ساعتي اين كار را خواهيم كرد؟ نبايد در چ: ناگهان به خود آمد و پرسيد» لويي«
  .يك ترن فرانسوي را منحرف كنيم
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من مي دانم كه هر شب، فقط . من هم همين فكر را مي كنم: پي ير خيلي جدي گفت
. يكي ساعت ده شب، يكي چهار و ديگري شش صبح. سه قطار از اينجا مي گذرد
  .ي كنيمثانياً در ايستگاه پرس جو م. ما وقت كافي خواهيم داشت

  .نبايد كار احمقانه اي مرتكب شويم: متفكر بود» لويي«
ـ نه، در اينصورت من ترجيح مي دهم هيچ كاري نكنيم، ولي ناراحت 

  .نيمه كاره بر مي گرديم. اگر اتفاقي افتاد، هيچ كاري نمي كنيم. نباش
  .را دوباره به هيجان بياورد» لويي«و همين كافي بود براي اينكه 

  .ما فقط مي خواهيم يك قسمت كوچك را منفجر كنيم ـ و تازه،  
آنها را . او در منزل بود. رسيدند» آندره نو«از كنار باغ ها رد شدند و به حياط منزل 

  اين جا دنبال چه مي گرديد؟: ديد و صدا زد
  .بر مي گرديم» پورتت«از . ـ هيچ  
  ـ آب تني كرديد؟  
  .ـ بله، شنا كنان تا آنجا رفته بوديم  
  .غير ممكن استـ   
  .خنديدند» لويي«پي ير و 

  .ـ ولي آب زياد گرم نبود  
  .واقعاً شما از هيچ چيز نمي ترسيد! ـ عجيب است  

اضافه » آندره«. زير چشمي به پي ير نگريست، ولي او به روي خودش نياورد» لويي«
  با آلماني ها چه مي خواهيد بكنيد؟ مي دانيد كه در كلبه هنوز باز است؟: كرد

راستش را بخواهي، بعد از آنچه اتفاق افتاد، زياد جرات نمي كنيم با : ي ير گفتپ
  .آنها در بيافتيم

به هر حال من در كلبه را همينطور باز مي گذارم، شايد . ـ اينطور بهتر است
  .يك روز به آن احتياج پيدا كرديد

  كسي چه مي داند كه چه پيش مي آيد؟. ـ خوب مي كني
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احتماالً . آندره پسر جسوري است: گفت» وييـل«. ادامه دادند دو پسر به راهشان
  .مي توانيم او را در جريان بگذاريم

  .ـ بهتر است زياد راجع به اين موضوع صحبت نكنيم  
ري حرف ـاو با يك مشت. در، نيمه باز بود. رد شدند» خانم روسلد«وي مغازه ـاز جل

پي ير با احترام و شفقت . رفت اخم هاي پي ير در هم. صدايش گرفته بود. مي زد
  .او را ديد و با سر جواب سالمش را داد» خانم روسلد«. سالم كرد

وحشتناك است وقتي فكر مي كنم كه هيچ كاري نمي توانيم : زمزمه كرد» لويي«
  .براي آنها بكنيم

  .مثل جن، از كوچه ي باريكي بيرون پريد و جلو آنها سبز شد» كلود دلون«ناگهان 
  داريد بچه ها؟ـ خبر   

او دوست داشت با پسرهاي بزرگتر از خودش اينطوري صحبت كند و با لحن تحقير 
دختر خوشگلي ست، ولي خيلي . آمده» آقاي پيشون«جانشين : آميزي اضافه كرد

  .جوان است
  .پي ير تعجب كرد

  كجا منزل مي كند؟. يك زن؟ خيلي تازگي دارد. . . ـ آه   
  »كرموس«ـ در هتل   

با آن آلماني ها كه تمام روز آن جا ولو . دلم به حالش مي سوزد! هـ بيچار
  .هستند

  .با قيافه اي كه دارد گمان مي كنم با او مهربان باشند. ـ ناراحت نباش  
  به نظر مي آيد كه ازش دلخوري، نه؟: گفت» لويي«

آقاي «ـ بله رفيق، او آمده اينجا چه كند؟ ما فقط يك معلم داريم و آن هم 
  .است و تا وقتي كه بر نگردد، من درس نخواهم خواند» پيشون

آقاي «شايد : پي ير فكر كرد. هيچ كس جواب نداد. را فشرد» كلود«بغض گلوي 
  .هيچ وقت بر نگردد» پيشون
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هر كس آن جور كه دوست : پي ير همچنان كه او را مي نگريست گفت. رفت» كلود«
  با كيست؟ دارد عكس العمل نشان مي دهد، در اين ميان حق

  .دو پسر ديگر حرفي نداشتند
به هر . راجع به اين موضوع بازهم صحبت مي كنيم. »لويي«ـ تا فردا 

  تو نقشه اي نداري؟. صورت بدون فتيله كه كاري نمي شود كرد
غير از پنبه حالجي شده، كه امشب امتحان مي كنم، فكري به مغزم . ـ نه

  .نمي رسد
  .ـ از نتيجه كار با خبرم كن

  زشت نيست كه يك دختر معلم ما باشد؟اما . . . بله ـ 
  . . .ـ چرا 

پي ير مي خواست بگويد كه توقيف استادشان و شكنجه مرداني كه مي خواهند 
نمي توانست آنچه را . وطنشان را آزاد كنند و جنگ هم زشت است ولي چيزي نگفت

  .كه حس مي كرد به زبان بياورد
د به خانه برگشت، اما اگر نگاه مي كرد، دوست بدون اينكه پشت سرش را نگاه كن

آلماني اش را مي ديد كه از مغازه ايي بيرون آمد و مدتي، با نگاه غمگين و مهربانش 
  .او را دنبال كرد
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  نتيجه پنبه حالجي شده چه بود؟. . . ب ـ خُ  
را بتابيم، آتش را خفه مي كند و گرنه اگر آن . . . ـ هيچ فايده اي ندارد 

  .شعله ور مي شود و بعد فوراً خاموش مي شود
او، براي اينكه زودتر از نتيجه با خبر شود . پي ير لب هايش را از غيظ به هم فشرد

  .با هم به طرف مدرسه به راه افتادند. رفته بود» لويي«به استقبال 
  .فتيله واقعي. ـ بايد فتيله پيدا كنيم  
  ـ ولي از كجا؟  

از پشت سر صداي پاي شتاب زده اي . در سكوت راه مي پيمودند ،دو دوست مردد
مثل هميشه خندان، با موهاي آشفته و كيف . بود» كلود دلون«. را شنيدند و برگشتند

  .نفس زنان به آنها پيوست. بر پشت
  ب بچه ها، معلم جديد را ديديد؟ـ خُ  
  ـ نه، چطور مگر؟  

تو پي ير، اگر از ميدان مي گذشتي . به طرف مدرسه رفتـ يك ربع پيش 
  .حتماً او را مي ديدي

  .ـ من االن رسيدم و از ميدان هم نگذشتم
ـ من به شما بگويم كه تصميم دارم تا جايي كه ممكن است او را اذيت 

  .كنم
  .پي ير از لجاجت او ناراحت شد

2 
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ه اينجا فرستاده وانگهي تقصير او نيست كه ب. ـ شايد خيلي مهربان باشد
  .شده

حتماً از اينكه در اين موقع جاي كسي را بگيرد : ـ بر عكس، پدرم مي گفت
آقاي «مي فهمي؟ بنابراين اگر او از دستگير شدن  .خوشحال است

  .خوشحال باشد به او نشان مي دهم كه گل بي خار وجود ندارد» پيشون
از هر طرف، بچه ها به سوي  .خنده اشان گرفت» كلود«و پي ير از اين جمله » لويي«

. بچه هاي كوچك دست خواهرهاي بزرگشان را گرفته بودند. ميدان سرازير شدند
دا ـدان مي آمدند و آنجا از هم جـه ميـواده با هم بـرهاي يك خانـرها و پسـدخت

  .مي شدند
صدا مي كردند هنگام رد شدن به برادرش » مارتيه«، كه همه او را »ماري ـ ترز«
  .پشتش را به او كرد و شانه هايش را باال انداخت» لويي«. شكلك در آورد »لويي«

  چه شده؟: پي ير كمي مضطرب پرسيد
  .اخالقش اينطور است. ـ هيچ  

  مربوط به آن موضوع است؟: پي ير اصرار كرد. دور و بر آنها همه صحبت مي كردند
كردم سر  فضول بي معني، ديشب وقتي داشتم پنبه ها را امتحان مي. ـ بله
من چيزي نگفتم، . . . اوه . . . بعد آنقدر سوال كرد كه خدا مي داند . رسيد

  .وانگهي، بعد ديگر اصرار نكرد. ولي آسان نبود كه از شرش خالص شوم
  ـ باالخره فهميد؟
  .ـ فكر نمي كنم

  .ـ بايد مواظب بود
  .ـ بله، ولي اگر تصميم گرفته باشد بفهمد، فرقي نمي كند

  .او يك دختر است. ي نداردـ هيچ دليل
  .معلوم مي شود او را نمي شناسي. ـ ولي دختر عجيبي است

دخترها كه كنجكاو بودند خانم معلم جديد را . كم كم همه جلو در مدرسه جمع شدند
پسرها حرف مي زدند و يا تيـله بازي . ببينند ديرتر از هميشه ميدان را ترك كردند
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ر با بي صبري و تعجب نگاهي به در مدرسه كه مي كردند، و هر چند لحظه يك با
  .در را خيلي زودتر باز مي كرد» آقاي پيشون«معموالً . هنوز بسته بود مي انداختند

  خيال ندارد در را باز كند؟: با صداي بلند و كلفتش آرام زمزمه كرد» ژرژ باالن«
  .شايد از ما مي ترسد: غر غر كنان گفت» كلود دلون«

  !دار نشدهـ شايد هنوز بي  
  .من صبح وقتي مي رفتم نان بگيرم او را ديدم! به: جواب داد» كلود«

چه شكلي : چند نفر از بچه ها با كنجكاوي و عالقه دور او جمع شدند و پرسيدند
  است؟

خوشحال از اين پيروزي، روي نيمكتي پريد و همچنان كه با يك دست » كلود دلون«
با چشماني به رنگ آبي ! اين شكلي: اد، گفتگوشه شلوارش را گرفته بود و قر مي د

  . . .مثل . . . دريا، موهايي پر از آفتاب درخشان و كمر باريك، مثل 
دوستانش با تمسخر او را كمك . موفق نشد لغتي را كه مي خواست بيابد» كلـود«

  . . . !مثل يك پشه : مي كردند
  !)روزالي چاق ترين زن دهكده بود. . . (» روزالي«ـ مثل   

در، تقريباً بدون صدا باز شده بود ولي وقتي كوچكترها كه . بچه ها تكان خوردند
. پشت در جمع شده بودند، پس از چند لحظه ترديد پيش رفتند، هيچ كس آنجا نبود

سعي مي كرد آرامش خود . خانم معلم جوان جلوي كالس منتظر بچه ها ايستاده بود
ا جسور و افاده اي، مثل گله بي نظمي، در شاگردان مردد و خجالتي ي. را حفظ كند

  .سكوت وارد شدند
  !ـ سالم خانم  

دختر جوان . بچه ها با ترديد و لكنت زبان و يا متكبرانه به او سالم مي كردند
به تندي سرش را تكان مي داد و آهسته جواب سالم آنها . پريشان به نظر مي رسيد

متوجه گونه هاي سرخ، نگاه مردد و  بچه ها. معلوم بود كه مبتدي است. را مي داد
از طرفي ديدند كه . دست هاي لرزانش شدند كه سعي مي كرد با مهارت مخفي كند
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ازه اش را در ـموهاي لطيف طاليي صورت تر و ت. وش لباس و ساده استـچقدر خ
  .چشمان آبي و نيمرخي ظريف داشت. بر مي گرفت

  .مي گذردبه ما بد ن» پورت آن مر«در : گفت» آندره نو«
  .ـ كتش را ديدي؟ مثل يك پاريسي لباس پوشيده  

بله، اما ديدي چقدر : با صداي باريك و لحن تمسخر آميزش گفت» كلود دلون«
  او همانطور است كه من مي گفتم، نه؟! ترسيده؟ كوچولوي بيچاره

  .تقريباً، ولي باز هم خوشگل تر: جواب داد» لويي«
ن تفسيرها و اظهار عقيده ها، غمگين به نظر دختر جوان از شنيدن و حدس زدن اي

  .نمي توانست آنها را ساكت كند. مي رسيد
  .بچه ها متوجه شدند و صف بستند. باالخره چند بار دست هايش را به هم زد

  .برويد سر كالس: با صداي محجوبي گفت
بچه ها يكي يكي از جلوي او گذشتند، خورشيد كه روي شيشه ها منعكس شده بود 

نيم رخ بي عيبش به يك تصوير روي انگشتري يا . ي او را روشن مي كردموها
  .صورت نوراني يك قديسه شباهت داشت

بچه ها كه ناخود آگاه تحت تاثير اين جذابيت مليح قرار گرفته بودند، بي سر و صدا 
. عوض نشده بود» آقاي پيشون«هيچ چيز بعد از رفتن . وارد كالس شدند و نشستند

بود؟ به نظر مي رسيد كه كالس » 1زيباي خفته«كي از حيله هاي اين آيا اينهم ي
  .به آن داده بود حفظ خواهد كرد» آقاي پيشون«براي هميشه، شكلي را كه 

  تابلو ها، تصاوير و حتي نظم دفترها و . جانشين او حرمت همه چيز را نگه داشته بود
ته به نظر بچه ها، او وقتي پشت ميز نشس. كتاب هاي روي ميز به هم نخورده بود

  جز او. كالس متعلق به آنها بود و خود را راحت حس مي كردند. فقط يك غريبه بود
بچه ها منتظر بودند كه او رفتار استادشان را تقليد كند . همه چيز مثل هميشه بود

  .ولي اينطور نبود و آنها ناگهان حس كردند كه چيز عزيزي را گم كرده اند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ قهرمان زيباي قصه يي اثر پرولت 1

Bluewater512a@AOL.com



 97

  . . .چيزي اين جا عوض شده : به طرف پي ير خم شد و گفت» لويي«
در اين موقع . دختر جوان سرفه هاي مقطع مي كرد تا بتواند صحبتش را شروع كند

در زد و با حالت گرفتار و » اي بوريآق«صداي قدم هايي در حياط به گوش رسيد و 
  .بچه ها بلند شدند. مشغول هميشگي اش وارد كالس شد

  
شهردار مدت كوتاهي با خوشرويي با او صحبت . خانم معلم از پشت ميز بيرون آمد

بچه هاي : به طرف كالس برگشت و گفت» آقاي بوري«سپس . او مي خنديد. كرد
از شما مي خواهم كه . شما معرفي مي كنم معلم جديدتان را به »خانم سوشه«! من

پدرش زنداني ست و مادرش سخت . او به محبت شما نياز دارد. با او مهربان باشيد
ر چه بهتر درس بخوانيد، تا ه. به ناراحتي هاي او اضافه نكنيدبنابراين . مريض است

» شونآقاي پي«من فكر مي كنم كه اگر اينطور رفتار كنيد از . از شما راضي باشد
  .فرمانبرداري كرده ايد

او . بچه ها كه در سكوت گوش مي كردند به چشمان ديگري به دخترك نگاه كردند
بچه ها او را زنده تر و نزديك تر به . مي نگريست» آقاي بوري«با حق شناسي به 

دختر جوان پشت . شهردار پس از معرفي، كالس را ترك كرد. خود حس مي كردند
د تا بچه ها نشستند و بعد در حاليكه مي كوشيد كلمه هاي صبر كر. ميزش برگشت

فكر مي كنم كه : مناسبي پيدا كند با صداي شيرين و مطمئن شروع به صحبت كرد
مي دانم كه شما استاد خوبي را از دست داده ايد، ولي . ما بتوانيم با هم كنار بياييم

ا بايد سعي كنيم كه آنچه مش بنابراين من و. من مطمئنم كه او خيلي زود بر مي گردد
  قبول مي كنيد؟. را كه او از ما انتظار دارد انجام دهيم

با يك جمله، او عزيزترين آرزويشان را بيان كرده . بچه ها متعجب و منقلب ماندند
با نگاه تسلي يافته ايي به او . از اين پس او را از خودشان حساب مي كردند. بود

ي كه آنقدر زود به او ارزاني شده بود متعجب و دختر جوان از اعتماد. نگريستند
  .خوشبخت بود
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ولي قبالً . ـ و حاال ما طبق عادت هميشگي شما، درس را شروع مي كنيم
  .مي خواهم با شما آشنا شوم

. بچه ها به نوبت بلند شدند. معلم، دفتر حضور و غياب را برداشت و اسم ها را خواند
از هر كس سن و شغل . ا را مي نگريستاو با دقت، توجه و محبت يك يك آنه

  .پدرش را مي پرسيد
  . . .» پي ير لوگراند«ـ   

معلم به پسرك كه نگاهي روشن و زنده داشت نگريست و لبخند . پي ير برخاست
  .زد

  ـ شغل پدرت چيست؟  
دختر . پدرم به دست آلماني ها كشته شده: پي ير آهسته و به سادگي جواب داد

: ليكه چشمانش پر از اشگ شده بود به تندي زمزمه كردجوان سرخ شد و در حا
  .معذرت مي خواهم

  .ـ عيبي ندارد خانم  
خونسردي خود را باز  »خانم سوشه«. پي ير از شفقتي كه در نگاه او ديد منقلب شد

در . پي ير محجوبانه لبخند زد و نشست. با محبتي خواهرانه او را نگريست. يافت
نم معلم بـراي درس دادن به چيـزي احتياج داشت تمام مدت كالس، هر وقت خا

خُب رفيق، تو عزيز : به پي ير گفت» كلود«در زنگ تفريح، . پي ير را صدا مي زد
  . . .كرده كالسي 

  . . .ـ دليلش را كه ديدي   
  .شوخي كردم. . . اوه : كمي سرخ شد و گفت» كلود«
  به عقيده تو چطور است؟: از دوستش پرسيد» لويي«

بنابراين . بايد دختر خوبي باشد. درباره او بد قضاوت كرده بوديم ـ صبح
. من فكـر مي كنم كه بايـد با او خوب باشيم و هر چه مي توانيم بكنيـم

  مي شوني ني ني كوچولو؟
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بعد از حرف هايي كه زد، : بود كه اخم كرد و گفت» كلود«منظور از ني ني كوچولو، 
  .مجبوريم خوب رفتار كنيم

تقريباً » كلود«. از پشت شيشه دختر جوان را ديدند كه در كالس راه مي رود بچه ها 
  .او خيلي خوشگل است: با تاسف اضافه كرد

با چشم آنها را . آرامتر از صبح به نظر مي رسيد. جلوي در ايستاد »خانم سوشه«
او را بلند كرد،  »خانم سوشه«. يكي از بچه هاي كوچك زمين خورد. دنبال مي كرد

پسرها كه به محبت . نوهايش را تكاند، او را دلداري داد و اشگ هايش را پاك كردزا
عادت كرده بودند با دقت به حركات مليح و ظريف او نگاه » آقاي پيـشون«مردانه 

  .خانم خيلي مهربان است: بچه كوچكي گفت. هيچ كس حرف نمي زد. مي كردند
. آنها را مجذوب كرده بود »خانم سوشه«. ظهر بچه ها مدرسه را ترك كردند

  .چيزهاي زيادي داشتند كه در خانه تعريف كنند
  .نشسته بود و مادرش از او پذيرايي مي كردپي ير سر ميز 

  ـ خُب، از معلم جديد خوشت آمد؟  
  !بله. . . ـ اوه   
  ؟»آقاي پيشون«ـ به اندازه   

ما اين براي ما در حكم يك پدر بود، ا» آقاي پيشون«. ـ خيلي فرق مي كند
  مي فهمي؟. يكي بيشتر مثل يك خواهر است

  .ـ خيلي خوب مي فهمم
  . . .به عالوه . . . ـ اگر مي ديدي چقدر خوشگل است و چقدر مهربان 

پي ير مراسم معرفي او را بوسيله آقاي شهردار و ماجراي حضور و غياب را تعريف 
  .كرد

هم است، چون فقط دو قطره، ولي خيلي م. ـ فكر مي كنم حتي گريه كرد
  .مرا نمي شناسد

  . . .ـ نه 
  .متفكر بود» خانم لوگراند«
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  .بدون شك خيلي ناراحت مي شود. ـ نبايد او را اذيت كنيد  
ولي هيچ دليلي ندارد كه بخواهيم او را . ـ من هم همين فكر را مي كنم

  .اذيت كنيم
ا را دور در ميدان جلوي مدرسه دخترها، پسره. ساعت نزديك دو بعد از ظهر بود
  .كرده بودند و مدام سوال مي كردند

  ـ معلم جديد چطور است؟  
  .از شما چوب كبريتي ها كه خيلي خوشگل تر است: جواب داد» كلود«

او : با وجود اين ادامه داد. صدايش در جنجالي كه از دخترها برخاست گم شد
ما اجازه  براي حل مساله ها از. خوشگل است و ظريف و به ما هم خيلي لطف دارد

از تصحيح غلط هايمان معذرت مي خواهد و به ما گفته كه در آينده خود ما . مي گيرد
  .به خودمان نمره خواهيم داد

پسرها با . گوش مي دادند» كلود«دخترها كه تا حدي باور كرده بودند، به حرف هاي 
  .آرنج به پهلوي هم مي زدند و با سر حرف هاي او را تصديق مي كردند

خُب راستش . اين حرف ها دروغ است. . . نه : با صداي باريكش فرياد زد» يهمارت«
خوش اخالق است؟ سر كالس قيافه جدي مي گيرد؟ برادرم سر ميز . را بگوييد

  .نخواست يك كلمه هم حرف بزند
دختر . تنها كسي كه مي تواند حقيقت را به شما بگويد پي ير است: گفت» كلود«

  .چيز را درباره خانم معلم مي داندزيرا او همه ! خانم ها
  .زد» كلود«پي ير مشتي به پهلوي 

  چرا مي زني؟ مگر راست نيست؟: فرياد زد» كلود«
  .پي ير دنبال او دويد

  چرا؟: پرسيد» مارتيه«
وقتي پي ير برگشت، همه . آنچه را كه اتفاق افتاده بود تعريف كرد» ژاك تورن«

پي ير كه عبوس به نظر . ولي مي خنديد قرمز بود» كلود«گوش هاي . ساكت شدند
  !خروس بي محل: مي رسيد با عصبانيت گفت
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 ؟شوخي هم نمي شود كرد: گفت» كلود«

به عقيده من اين خانم خيلي هم . ـ چرا، ولي آنطور كه تو گفتي احمقانه بود
درس » آقاي پيشون«او از ما خواهش كرد كه همانطور كه با . خوب است

خُب چرا . ار كنيم تا بتوانيم برنامه را به پايان برسانيممي خوانديم با او ك
كار را نكنيم؟ چرا او را مسخره كنيم؟ اگر مبتدي است تقصير او  اين

نيست، در ثاني شايد از ما بد گفته بودند و او نمي دانسته با چه كالسي 
  .ما نبايد از او دلخور باشيم. روبرو خواهد شد

حاال فقط براي كساني . ي ير صدايش را يواش تر كردپ. سرباز هاي آلماني رد شدند
دخترها از ترس اين كه دير برسند تقريباً . كه نزديكش بودند صحبت مي كرد

» مارتيه«. يكي از آنها بود مانده بود» مارتيه«فقط چند نفري كه . همگي رفته بودند
ت به آخرين شاگردان نيز به سرع. زنگ ساعت دو زده شد. به پي ير نزديك شد
  .طرف مدرسه دويدند

ولي فكر نمي كني كه دخترها . آنچه كه گفتي درست است: آهسته گفت» مارتيه«
  بتوانند در مبارزه شما بر ضد آنهايي كه مقصر واقعي هستند كمك كنند؟

  .به دخترها احتياجي نداريم ما: پي ير با غيظ شانه هايش را باال انداخت و جواب داد
  مطمئني؟: آهسته خنديد و گفت او قبل از اينكه برود

سپس شانه هايش را دوباره باال . پي ير كه مضطرب شده بود با نگاه او را دنبال كرد
  .آخرين نفري بود كه وارد حياط مي شد. انداخت و به طرف مدرسه رفت

پي ير آخرين . خود را حاضر مي كرد تا بچه ها را وارد كالس كند »خانم سوشه«
  .و ديگران را شنيد» لويي«، »كلود دلون«يده بين جمله هاي بحث بي فا

نمي تواند ادعا كند كه او : مثل يك خروس جنگي و با صداي گرفته مي گفت» كلود«
  .وطن پرست است» آقاي پيشون«هم مثل 

  تو از كجا مي داني؟: جواب داد» ژرژ باالن«
پايان  پي ير بي حوصله از اين مشاجره. خانم معلم دست هايش را به هم كوفت

پي ير با خودش . ديگران در پشت سر او جا گرفتند. ناپذير، در صف اول جا گرفت
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آيا به دختري كه پدرش زنداني است مي شود ايراد گرفت كه چرا مبارزه «: مي گفت
به اشگ هاي مادرش فكر كرد، » نمي كند؟ به اضافه آيا اين كار واقعاً وظيفه اوست؟

زن ها براي اين به وجود آمده اند كه «. رده بودفرار ك» گي روسلد«آن زمان كه 
كه مي خواهد مثل ما باشد، بهتر است سر جاي ! مارتيه ي بيچاره. حمايت شوند
  ».آه اگر اين فتيله لعنتي را پيدا مي كرديم. . . خودش بماند 

  !ـ خُب پي ير  
رخ پي ير كه دستور ورود به كالس را نشنيده بود س. لبخند مي زد »خانم سوشه«

رانه پشت سر او ـانش، حيله گـدوست. معذرت خواست و به سرعت وارد شد. شد
  .مي خنديدند

. جنگ هاي مذهبي را دوره مي كردند. جلوي تخته سياه ايستاده بود »خانم سوشه«
ديگر آن معلم مردد صبح نبود بلكه زن جواني بود كه با . او كامالً عوض شده بود

و با اعتقاد به هولناكي جنگ، آن را براي بچه ها  حرارت و شدت آرزوي صلح مي كرد
آنها را از جبهه اي به جبهه اي ديگر مي برد، از وقايع فجيع و . تشريح مي كرد

خونريزي هاي اين برادر كشي ياد مي كرد و هر بار، جنايت، كينه و جنگ را محكوم 
  .مي ساخت

شه وقايعي ـ با اين همه عليرغم كشمكش هاي داخلي، در مملكت ما، همي
وجود داشته كه همه مردم براي مقابله با آن متحد شده و كينه هاي قديمي 

به دور يك نفر جمع شده اند تا بتوانند با دشمن . خود را فراموش كرده اند
اين، دليل قدرت و عظمت ملت ماست كه مي تواند به . مشترك مبارزه كنند

همانطور كه . . .  موقع متحد شود تا از هدفي درست و اصيل دفاع كند
  . . .امروز مي بينيم 

را » ژنرال دوگل«همه بچه ها جمله معروف . سكوتي طوالني جانشين سخنانش شد
» جنگ«ما، در يك نبرد شكست خورديم، ولي در «: به ياد آوردند كه گفته بود

  ».شكست نخورده ايم
  كر مي كنيد؟راجع به او چه ف: پرسيد» ژاك تورن«وقتي بچه ها بيرون مي رفتند، 
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  .دخترك بسيار قوي است: با ايمان و اعتقاد گفت» ژرژ باالن«
  ـ تو چيزي نمي گويي پي ير؟  

امروز صبح او را . ولي عجيب است. ـ چرا، من هم با شما هم عقيده هستم
آنچه بيش از همه چيز مرا . محكوم مي كرديم و حاال او را ستايش مي كنيم

الف ـل همه ما مخـاست كه او هم مثن ـن وادار مي كند ايـه تحسيـب
بود ولي موافق با او، » آقاي پيشون«شايد نه به شكلي كه . آلماني هاست

ضد آنها شورش خواهد كرد و تمام فرانسه به زودي بر «. به عنوان يك زن
  ».آن روز

ولي چهره و لبخندش نشان مي داد كه به عقيده ي او آن روز . ديگر چيزي نگفت
  .ماني ها خواهد بودپايان برتري آل

به عالوه . پدرم هم همين را مي گويد: كه به او نزديك شده بود گفت» كلود دلون«
چون . من تصميم گرفته ام درس بخوانم. خيالت از جهت خانم معلم راحت باشد

  .است» آقاي پيشون«خوب مي بينم كه او هم تقريباً مثل 
  .پي ير خنديد

اگر مي خواهي كه وقتي . ني بكنيـ اين بهترين كاري است كه مي توا
  !برگشت، گير نيافتي» آقاي پيشون«

  ـ تو فكر مي كني كه او برگردد؟
  .ـ البته

  .پي ير آنقدر مطمئن به نظر مي رسيد كه ديگران فكر كردند خبري دارد
  ـ چيزي شنيده اي؟  
  .ـ نه، ولي فكر مي كنم در غير اينصورت خيلي بي انصافي ست  

وارد حياط كوچك و تاريكي شدند كه خانواده . باره تنها بودندو پي ير دو» لويي«
يك فرهنگ لغت كامل داشت و آنها خيال » لويي«. در آن اقامت داشت» لويي«

. داشتند به آن رجوع كنند تا بفهمند كه فتيله واقعي از چه چيزي ساخته مي شود
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ا باز كرد و وارد در ر» لويي«. وارد يك راهرو تاريك شدند و فوراً به چپ پيچيدند
  .آشپزخانه شدند

: زن قد بلند، سبزه و نسبتاً مسني كه در ته آشپزخانه بود، سرش را برگرداند و گفت
  ، خواهرت هنوز نيامده؟»لويي«. سالم بچه ها

  .ـ نه، دخترها ديرتر از ما آزاد مي شوند  
  ـ خُب، معلم جديد خوب است؟  
  .نيست ولي خيلي مهربان است» آقاي پيشون«ـ مسلماً، البته هنوز مثل   
  ـ تو هم او را مي پسندي پي ير؟  
  .او واقعاً خوش اخالق است. . . ـ اوه بله خانم   

آدم احساس . ـ از اين گذشته، مي داني مامان؟ دختر وطن پرستي است
  .مي كند كه اصالً آلماني ها را دوست ندارد

  ـ خودش به شما گفت؟
  .ـ نه، ولي پيداست

پسر . كه در موقعيت فعلي نبايد زياد از اين حرف ها زدـ فكر مي كنم 
  .را هم دستگير كردند» دنيس برتراند«و » ژارنه«

  .پي ير از جا پريد
  ؟ كي؟»دنيس برتراند«ـ   

خيلي باعث » آقاي پيشون«توقيف ! آه. بدون سر و صدا. ـ امروز بعد از ظهر
  .دردسر شده

  .همديگر را نگريستند و جواب ندادندو پي ير با دندان هاي به هم فشرده » لويي«
  مانعي ندارد؟. به اتاق من مي رويم. ـ بايد تكاليفمان را انجام بدهيم  
  .ـ هر طور كه دلتان مي خواهد، ولي زياد ريخت و پاش نكنيد  

طرف راست اتاق ها قرار داشت . به زير شيرواني رسيدند. بچه ها از پله ها باال رفتند
  .بي دري بود كه انبار خانه را تشكيل مي دادو طرف چپ، فضاي بزرگ 

  .آنجاست: آهسته گفت» لويي«
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از اتاق . به طرف راست پيچيدند. ديناميت ها در انبار مخفي شده بود. پي ير فهميد
در آن » لويي«بود گذشتند و ته راهرو به اتاق كوچكي كه » مارتيه«اولي كه متعلق به 

وي تخت انداخت، باالي صندلي رفت و كيفش را ر» لويي«. مي خوابيد رسيدند
اول چيزي پيدا نكردند زيرا . فوراً شروع كردن به ورق زدن. فرهنگ لغت را برداشت

بعد از اينكه مدتي بيهوده ورق زدند، . مي گشتند» فتيله ديناميت«اشتباهاً دنبال لغت 
  .پي ير فكري به مغزش خطور كرد

  .باشد» مواد منفجره«ـ شايد در قسمت   
اين فتيله تشكيل شده از «: نوشته بود. ه اين طريق به لغت فتيله بمب رسيدندو ب

  ».الياف قير اندودي كه حاوي ماده ذوب شونده است
در اين موقع صداي . پي ير جواب نداد. زمزمه كرد چيزي دستگيرمان نشد» لويي«

ارد بود كه بدون صدا و» مارتيه«. سرشان را بلند كردند. خشكي به گوششان رسيد
مي دانم دنبال چه ! اوه: وراً گفتـخواست كتاب را ببندد ولي او ف» لويي«. شده بود

حتي مي توانم كمكتان كنم، ولي چون . از بابت من خيالتان راحت باشد. مي گرديد
و در حاليكه دهن كجي مي كرد برگشت و وانمود . . . شما به دخترها احتياج نداريد 

  .كرد كه مي خواهد برود
  .عيبي ندارد: او شانه هايش را باال انداخت و گفت. نگاهي به پي ير انداخت» يلوي«
خُب، تو چه كمكي مي تواني به ما بكني؟ : لحن حامي به خود گرفت و گفت» لويي«

  ».تو كه خوب مي داني ما در جستجوي چه هستيم
نيد واـم كه شما اگر بتـمن مي دان: ر برگشت و گفتـبدون اصرار بيشت» هـمارتي«

يا چند ديناميت  مي خواهيد در راه هدفي كه من كامالً تحسين مي كنم، از يك
ا ـاره يك روز آن ها را طوري بـبيچ» وييـل«ايي كه ـاميت هـد، دينـفاده كنيـاست

  .بي احتياطي قايم كرد كه جاي پاهايش در گرد و غبار روي زمين باقي ماند
همچنان كه لبخند مي زد او را عقب » همارتي«، عصباني از جا بلند شد ولي »لويي«

خوشبختانه من فهميدم و همه را پاك كردم، وگرنه فرداي ! نترس: راند و گفت
  .همان روز مامان متوجه مي شد
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  ـ دست كه نزدي؟  
مي خواستم بگويم كه شما در جستجوي چيزي هستيد كه به . ـ نه، نه

  .احتمال قوي اسمش فتيله واقعي ست
  . . . ت؟ زود باش بگو ـ خُب منظورت چيس

  .برادرش بازوي او را گرفت. هيچ عجله اي نداشت و به آرامي حرف مي زد» مارتيه«
  .واال همه چيز را به مامان مي گويم! ـ ولم كن  

  خُب؟: او را رها كرد و غريد» لويي«
ـ خُب، شايد من بتوانم، اگر شما موافق باشيد و به خصوص اگر قول بدهيد 

روي (دوستم » آندره فالنون«د مرا هم با خودتان ببريد، از كه در روز موعو
بپرسم كه آيا در خانه اشان از اين فتيله هاي بي ارزش ) اين لغت تكيه كرد

  كه شما آنقدر در جستجويش هستيد پيدا مي شود يا نه؟
. پيشنهاد مي كرد در واقع خيلي ساده بود» مارتيه«آنچه . بچه ها خيره شده بودند

دختر يك معدنچي بود كه فعالً در زندان آلماني ها به سر مي برد و قبالً » آندره«
بدون شك در خانه ي آنها فتيله و حتي . براي كارش از مواد منفجره استفاده مي كرد

  .ديناميت نيز پيدا مي شد
  فكر مي كني حاضر باشد آن ها را به ما بدهد؟: پي ير مضطربانه پرسيد

  .او خواهش كنمـ بله، البته اگر من از   
  ؟. . . ـ شايد بخواهد بداند براي چه كاري الزم داريم   

وانگهي اين . حرفم را باور مي كند. ـ برايش داستاني سر هم مي كنم
  .ولي قولتان را فراموش نكنيد. حتماً موفق مي شوم. موضوع اهميتي ندارد

انش از شادي چشم. ايي داشتـوهاي تقريباً حنـاو م. ر دخترك را نگاه كردـپي ي
. مي درخشيد و وقتي لبخند مي زد تمام دندان هاي تيز و سفيدش را نشان مي داد

بايد همراه قابل اعتماد و «: پي ير با خود گفت. از پيروزيش مطمئن به نظر مي رسيد
  تو موافقي؟: گفت» لويي«بعد به » .حتي بي باكي باشد

  .ـ مجبورم  
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   . . .ولي سكوت . قول مي دهم :با تمسخر زبانش را در آورد» مارتيه«
من : سپس ناگهان خيلي جدي گفت. سرش را به عالمت موافقت تكان داد» مارتيه«

. دخترها هم حق دارند از وطنشان دفاع كنند. هم مي خواستم كاري بكنم، مثل شما
پي ير خود بخود دستش را به طرف اين دوست جديد . هر سه يكديگر را نگريستند

  !در زندگي و در مرگ. دوست، تا روز قيامت: دراز كرد و گفت
  !ـ در زندگي و در مرگ  
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پي ير قبل از اينكه از رختخواب بيرون بيايد، همچنان كه صداهاي كوچه به گوشش 
ي بعد از توقف لوي. اوضاع به سرعت عوض مي شود«: مي رسيد با خود فكر مي كرد

چرا؟ آنها . مينيه و آقاي پيشون، حاال پل ژارنه و دنيس برتراند را دستگير كرده اند
چه كرده اند؟ مسلماً فرانسوي هاي خوبي هستند، ولي آيا اين دليل براي توقيف آنها 

  »كافي است؟ در اين صورت در آينده چه كساني را دستگير خواهند كرد؟
خدا كند كه جنگ «: آه كشيد. كر مي كردپي ير به سختي زندگي در اردوگاه ها ف

  »با صلح. . . تمام شود و اسيرها باز گردند 
خانم «با حرف هاي . در روح جريحه دارش، نور اميد لرزاني پديدار شده بود

ولي آن روز . ، پي ير دوباره به صلح و برادري بين انسان ها مي انديشيد»سوشه
جنگيد و دشمن را براي هميشه در هم  صبح هنوز معتقد بود كه قبل از صلح، بايد

جنگ و «: او مي دانست كه. نبرد و شدت عمل براي برقراري صلح الزم بود. شكست
  ».پيروزي بايد وجود داشته باشد تا صلح و زندگي بشكفد

پي ير چشمانش را به سقف دوخته بود، بازوهايش را روي سرش گذاشته بود و به 
او از ماموريت خود مطمئن . لبخندي زد. ريستبازي نور روي كاغذ ديواري مي نگ

فتيله را به دست خواهد آورد و شايد » مارتيه«. لحظه موفقيت، نزديك مي شد. بود
او نه به خطر و نه به آنهايي . شب بعد آنها مي توانستند نقشه اشان را عملي كنند

ورت ص. فقط دو چهره در مغزش نقش بسته بود. كه باقي مي ماندند فكر مي كرد
او مي خواست به . پدرش، پدري كه آن همه دوست مي داشت و صورت استادش

كه احساس مي كرد  »خانم سوشه«مي كوشيد تا به مادرش و . استادش خدمت كند

3 

Bluewater512a@AOL.com



 109

در اراده اش جايي براي تاسف . با هم بر ضد نقشه هاي او متحد بودند، فكر نكند
چرا؟ شايد براي . را ديد» ودولفد«در حاليكه به رويا فرو رفته بود، . باقي نگذاشت

  . . . اينكه مدتي بود او را در واقعيت نديده بود 
  .در را نيمه باز كرد» خانم لوگراند«

  ـ خواب هستي پي ير؟  
  .االن بلند مي شوم. ـ نه  
  .ـ هوا روز به روز بهتر مي شود  

خورشيد روي كاغذ ديواري نقش هاي . ـ من هم همين فكر را مي كنم
  زندگي خوب است مامان، اينطور فكر نمي كني؟. . . اندازد  قشنگي مي

ـ البته، ولي چرا اين حرف را مي زني؟ تو در سني هستي كه زندگي هميشه 
خوب است، به خصوص اگر انسان سالمت باشد، مثل تو، و زياد ناراحتي 

  .نداشته باشد و هوا نيز به اين خوبي باشد
  ـ ولي در اطراف ما؟

  .ما آنقدر بزرگ نيستيم كه بتوانيم به دردهاي همه برسيم. ـ زياد فكر نكن
شايد عاقالنه تر اين باشد كه . احساس سر خوردگي مي كرد. پي ير جواب نداد

  . . . با وجود اين . انسان، خودخواهانه سر جاي خودش بماند
  .فلسفه بافي را بگذار براي بعد! ـ بلند شو عزيزم  

. ار بيهوده ايي را از خود دور كند سرش را تكان دادپي ير مثل اينكه مي خواست افك
را از » دنيس برتراند«سر صبحانه، جزئيات دستگيري . مالفه را كنار زد و برخاست

  .مادرش پرسيد
دو مرد . يك اتومبيل آلماني آمد. ـ همانطور كه گفتم، ما اصالً متوجه نشديم

در را باز » دنيس«. ندكه لباس غير نظامي به تن داشتند پياده شدند و در زد
است و بعد او را توقيف » دنيس برتراند«از او پرسيدند كه آيا خود او . كرد

  .كردند
  ـ از خودش دفاع نكرد؟ هيچ كار نكرد؟
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  ـ چكار مي خواستي بكند؟
  ؟ـ نگفت كه آنها اشتباه مي كنند؟ كه او بي گناه است

ته بود و هيچ زنش مي گفت كه او فقط شانه هايش را باال انداخ. ـ نه
  .او منتظر چنين روزي بوده. مقاومتي هم نكرده بود

  ـ براي چه دستگيرش كردند؟
خُب . فعالً هر كسي را، خيلي ساده مظنون تشخيص مي دهند. ـ نمي دانم

  .زود صبحانه ات را بخور، چون دارد دير مي شود. به اين موضوع فكر نكن
  . . . ـ خيال مي كني 

ر به سـرعت قهـوه اش را بلعيـد، دهانش را پـاك كـرد و با وجـود ايـن، پي يـ
  .كيف مدرسه اش را برداشت

  .ـ خداحافظ مامان  
گذشت قلبش فشرده » برتراند«وقتي از جلو منزل . مادرش را بوسيد و خارج شد

دوست مسني كه پي ير براي شنيدن راديو به خانه اش مي رفت، ديگر آنجا . شد
اين ماجراها چه . دشمن شده بود، مانند ديگر مبارزان او هم قرباني اشغال. نبود

  وقت به پايان خواهد رسيد؟
ديوار خانه ها . مزارع زير نور خورشيد، لرزشي داشتند. روز درخشاني بود. شتاب كرد

جلو و پشت . پناهگاه گرمي براي مارمولك هايي بود كه روي آن استراحت مي كردند
خانم «. حياط مدرسه، بچه ها بازي مي كردند در. سر پي ير شاگردي ديده نمي شد

جاي هميشگي را در جلو كالس رها كرده بود و از گوشه حياط آنها را نظاره  »سوشه
پي ير به او سالم كرد، سالمي مودب و دوستانه و او با محبت به اين سالم . مي كرد

او را . شتگ» لويي«پي ير كيفش را از شانه برداشت و با چشم به دنبال . جواب داد
كه روي پاشنه پا نشسته » لويي«. به طرف او رفت. ديد كه زير درختان بازي مي كند

  .بود سرش را بلند كرد
  اوضاع در چه حال است؟: پي ير پرسيد

  .ـ خوب است  
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  يعني خبر تازه اي نيست؟: با خودش گفت. پي ير به همين جواب اكتفا كرد
  .به سوي پي ير آمد نوبتش را بازي كرد،» لويي«بعد از اينكه 

ـ وقتي من رسيدم، دخترك هنوز نيامده بود و چون نبايد جلب توجه كنيم 
  .اعتماد كرد» مارتيه«بايد به . منتظر نشدم

حاال كه هدف نزديك بود، انتظار او را . پي ير تنها ماند. دوباره سر بازي برگشت
ت كه صبورانه انتظار عاقبت به خود قبوالند كه عاقالنه تر اين اس. عصباني مي كرد

  .شايد تا شب نتيجه معلوم شود. بكشد
  بازي نمي كني؟: پرسيد» آندره نو«

  .االن بايد برويم سر كالس. ـ نمي ارزد  
وقت رفتن سر . حرف او را شنيد؟ چون فوراً به ساعتش نگاه كرد »خانم سوشه«آيا 

ه كارهاي خـانم، به نظر شما بهتر نيست كه ب: گفت» ژاك تـورن«. كالس بود
  باغچه هايمان برسيم؟

نمي دانست كه اين فقط يك بازي كودكانه است يا نه؟ فكر مي كرد كه . او مردد بود
عقيده پي ير و چند نفر . بچه ها نمي خواهند در هواي به آن خوبي به كالس بروند

  .ديگر را پرسيد
  .هوا آنقدر خشك هست كه باغچه را بيل بزنيم. ـ بله خانم  
  .ولي فقط نيم ساعت، نه بيشتر. بـ خيلي خُ  
  .ـ بله خانم  

به هر حال . بچه ها وسايلشان را برداشتند و به تميز كردن باغچه هايشان پرداختند
در آن گرما، زمين حاصلخيز و آبياري شده، براي نشو و نماي سريع گياهان، بسيار 

  .مساعد بود
د، ولي وقتي نتايج نخست از هياهو و رفت و آمد آنها مضطرب ش »خانم سوشه«

. پاي گياهان تميز شده بود. سريـع و رضايت بخش كار را ديد اطمينان پيدا كرد
كار آنها به نظرش . علف ها را وجين كرده بودند و ساقه هاي اضافي را چيده بودند
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از كوچكترها درباره كارهايي كه مي كردند، مي پرسيد و از بزرگترها . جالب مي آمد
  .ال مي كرددرباره محصول سو

ـ خانم تا هفته ديگر توت فرنگي ها را مي فروشيم و تا يك ماه ديگر گوجه 
  .فرنگي ها مي رسد

او تعجب مي كرد، ولي بچه ها برايش توضيح دادند كه درآمد اين باغچه به حساب 
  .آن ها را تحسين مي كرد »خانم سوشه«شركت تعاوني مدرسه ريخته مي شود و 

از رفتار دختر جوان كه مي خواست در . ود و او را نگاه مي كردپي ير كنار ايستاده ب
شادي و اميد بچه ها شريك باشد و آن ها را تشويق كند، پيدا بود كه بسيار رئوف و 

  .مهربان است
او زير يك درخت سيب كه شاخه هايي پر از سيب هاي كوچك و كاسبرگ هايي 

ش بازي مي كرد و دسته ايي از سايه برگ ها روي صورت. پژمرده داشت ايستاده بود
به بچه اي كه با او صحبت مي كرد . موهاي طالئيش روي پيشاني تكان مي خورد

در ميان اين باغچه كه از مستطيل هاي سبز و درختان كوتاه و تنگ . لبخند مي زد
هم تشكيل شده بود، در اين شكفتگي بهاري كه در گلبرگ هاي صورتي بوته هاي 

وجه فرنگي، كاسه گل هاي خالدار باقال و توت فرنگي هاي خشك، گل هاي زرد گ
. قرمز به چشم مي خورد، دختر جوان مظهر مالحت، شيريني و زندگي سعادتمند بود

ديوار باغچه كه زير شاخ و برگ هاي تاريك پارك خم شده بود، نور آفتاب را 
  .باالتر، آسمان به حد كمال آبي، گرم، سبك و عميق بود. منعكس مي كرد

آيا ممكن است كه در هواي به اين خوبي، زير اين آسمان «: پي ير به خود مي گفت
  »آبي و روي اين زمين خوب، مردم رنج بكشند؟

متوجه پي ير شد كه بي حركت به نوك درخت انجيري كه از باالي  »خانم سوشه«
  .ديوار، برگ هاي پهنش را تكان مي داد، مي نگريست

  ي؟ـ پي ير به چه فكر مي كن  
  . . . ـ به هيچ چيز، خانم   
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بچه ها قدري . همه كارشان را تمام كردند. لبخندي زد و دوباره به كارش پرداخت
مثل . دوباره جلوي در كالس جمع شدند. بيشتر از وقت معمول طول داده بودند

هميشه با تاسف زياد خورشيد درخشان، كار دلپذير روي زمين و روياهايشان را رها 
درس ها را با . نيز همين احساس را دارد »خانم سوشه«نظر مي رسيد كه به . كردند

هم و به سرعت مرور كردند، مساله ها را حل كردند و معلم جوان، خوشحال از اينكه 
انعكاس احساسات خود را نزد آنها يافته بود، تصميم گرفت يك موضوع انشاء به 

  .آنها بدهد
د، نخست آنچه را كه ديديد ـ امروز صبح، شما روي باغچه كار كردي

توصيف كنيد و بعد درباره ي زيبايي آنچه كه در پيرامون شما بود و 
  .احساسات خود، انشايي بنويسيد

با غيظ به هم . از موضوع انشاء خوششان نيامد »خانم سوشه«بچه ها به اندازه 
انده به كامالً درم» كلود دلون«. حتي پي ير با دلخوري سرش را تكان داد. نگريستند

  .نگاه هاي تيره و تاري به دور و بر خويش مي افكند» ژوزف بنوا«نظر مي رسيد و 
آنچه كه من ديدم عبارت بود از كلم ها، گوجه «: طور آغاز كرد اين» دره نوـآن«

فرنگي هاي نارس، توت فرنگي هاي سوخته، كاهو هاي زرد شده، تربچه هاي كلود 
  ». . .را نگاه كردم، من  و هويج هاي ژوزف، ولي وقتي دورتر

نمي دانست آيا مي تواند ادامه بدهد يا نه؟ غير از كششي عظيم به . متوقف شد
ه احساسي داشته است؟ ولي چطور ـي تر مي شد، چـوي آسماني كه دمادم آبـس

  مي شود آنچه را كه انسان احساس مي كند، بنويسد؟
در باغچه خود و ديگران نخست از آنچه . پي ير كارش را خيلي جدي گرفته بود

جرات نكرد از خانم معلم صحبت كند، ولي پسر كوچكي را كه . ديده بود سخن گفت
سپس از احساس شگفتي . در سايه ي درخت سيب با او حرف زده بود ،تشريح كرد

كه ديدن آسمان در او به وجود آورده بود، از آرامش درختان و صلحي كه از مجموع 
چرا «: زد و ناگهان با اين جمله انشاء را به پايان رسانيد آنها احساس مي شد، حرف
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انسان ها با هم مي جنگند؟ در حاليكه همه چيز در اطرافشان آنها را به صلح و عشق 
  »دعوت مي كند؟

كه انشاء ها را بين ساعت دوازده و دو بعد از ظهر تصحيح كرده بود،  »خانم سوشه«
ها كه گرماي مرطوب كالس از پايشان بچه . عصر آنها را به شاگردان پس داد

گفته بود كه همان شب » مارتيه«. انداخته بود، در رخوتي شيرين فرو رفته بودند
پي ير خيلي خوشحال شده . به او قول داده بود» آندره«. فتيله را برايشان مي آورد

راوان رويايي ـرما فكرش را در پيچ و خم هاي فـبود، ولي در آن موقع، از شدت گ
كه خيلي دويده بود، با رنگ و رويي برافروخته، » كلود دلون«. ي انتها رها كرده بودب

  .بي حال و دست به سينه به نقطه مبهمي مي نگريست و ساكت بود
در برابر اين شنوندگان كه ظاهراً گوش سپرده به سخنان معلم و حواس جمع به 

با كلماتي لطيف، سبك  »شهخانم سو«نظر مي رسيدند، اما در حقيقت اينطور نبودند، 
  .و گوش نواز صحبت مي كرد

: اين جمله ها با گوشش مي خورد. پي ير با وجود بي حسي سعي مي كرد گوش كند
تربچه ها با برگ هاي شكننده، گلبرگ هاي پژمرده ي خلر هاي سبز، گل هاي «

م خان«ولي وقتي كه » . . .رنگارنگ باقال، توت فرنگي هاي سرخ البالي برگ ها 
از آنچه كه بچه ها احساس كرده بودند سخن گفت، پي ير ناگهان هشيار و » سوشه

درباره او چه فكر كرده » خانم سوشه«كي خواست بداند كه خانم . مضطرب شد
  .خواسته اش فوراً برآورده شد. است

در . ـ هر كدام از شما كوشيده ايد كه آنچه را حس كرده ايد توصيف كنيد
هستند، همه عمق اين آسمان آبي را حس كرده اند  اين كالس همه شاعر

حتي يكي از شما، از . و از احساس صلحي كه بر مي انگيزند سخن گفته اند
ز در اطراف ما، ما را به صلح دعوت ـرنج هاي بشر، در زماني كه همه چي

  .مي كند، سخن گفته است و او پي ير است
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صميمي براي فردا شب گرفته، او مي دانست چه ت. اين تعريف او را آشفته كرد
به پخش كردن انشاءها » خانم سوشه«. احساس كرد به معلمش خيانت مي كند

  .ادامه داد
نبايد هميشه به رنج هاي ديگران فكر : در زنگ تفريح پي ير را صدا كرد و گفت

دوره ي بسيار بدي است، . يك بچه بايد بتواند خوشحال باشد و فراموش كند. كرد
  .بايد صبور و اميدوار بود. خوب در پيش استولي روزهاي 

او . آرام و اطمينان بخش بود ولي چهره پي ير در هم رفت» خانم سوشه«صداي 
چند لحظه پيش روي يك تكه . را رد مي كرد» فراموشي«و » اميد«، »شادي«كلمات 

فقط اشخاص پست و ترسو، توانايي انتظار و فراموشي را «: كاغذ سفيد نوشته بود
  ».نددار

  به چه چيز فكر مي كني پي ير؟: حرف هايش را زد، پرسيد» خانم سوشه«وقتي 
  !ما در جنگ هستيم خانم: او سرش را پائين انداخت، سپس سر بلند كرد و گفت

  ـ خُب؟  
  .ـ ما نمي توانيم فراموش كنيم  
  ـ چه مي خواهي بكني؟  

  !هيچ: پي ير سرخ شد
  .بدهد به نظرش رسيد كه نزديك بود خودش را لو

صميم قلب در  زـ خُب، پس چون تو نمي تواني چيزي را عوض كني بايد ا
چرا با فكر . آرزوي پيروزي باشي، پيروزيي كه همه در انتظارش هستيم

كردن به چيزهايي كه با سن تو متناسب نيست، خودت را آزار مي دهي؟ 
  .همانطور كه امروز صبح، در باغچه، اين رنج را روي صورتت ديدم

شايد او تصادفاً اين حرف ها را مي زد يا اينكه به طور غريزي به . ير جواب نداد پي
  .طرف اين پسرك شوريده، مضطرب و رنجديده، كشيده مي شد تا به او كمك كند

فراموش كن و . ـ برو پيش رفقايت و خودت را به خاطر ديگران آزار نده
  !تفريح كن
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نه اينكه بخواهد از . نگران شده بود» خانم سوشه«از دخالت . پي ير به حياط رفت
  .تصميم خود صرفنظر كند، ولي از زيركي و توجه او مي ترسيد

او در ميان دختران ديگر نمايان . بودند» مارتيه«بي صبرانه منتظر » لويي«پي ير و 
آن دو نيز روي نيمكتي نشسته . نخست اينطور وانمود كه آنها را نديده است. شد

. سپس دخترك سرش را برگرداند. دادند كه با هم حرف مي زنندبودند و نشان مي 
  .بچه ها فهميدند و نفسي به راحتي كشيدند. صورتش از پيروزي مي درخشيد

اگر مي توانست تا فردا ما را ! بدجنس: كه بغض گلويش را مي فشرد گفت» لويي«
  .عذاب مي داد

مادرت از اينكه من . ـ خُب حاال برويم خانه شما ببينيم برايمان چه آورده
  دو شب پشت سر هم به خانه تان بيايم تعجب نمي كند؟

او هيچ اهميتي نمي دهد، مشروط بر اينكه خانه را . . . ـ مادر من؟ ابداً 
  .شلوغ نكنيم

رك كه با دوستانش حرف ـدخت. به خانه رسيدند» مارتيه«دو پسر، خيلي زودتر از 
به انتظار » لويي«ثل شب قبل در اتاق م. مي زد، سر راه به آنها شكلك در آورد

  .كيفش را زير بغل گرفته بود. به آنها پيوست» مارتيه«. نشستند
  خُب؟: بي صبرانه پرسيد» لويي«

در را بست، سر فرصت روي زمين نشست و » مارتيه«بدون يك كلمه حرف، 
پس قول مي دهيد كه در آينده : همچنان كه در چشم آن ها مي نگريست تاكيد كرد

  هيچ كاري بدون من نكنيد؟
چه برايمان آورده ايي؟ يك تكه نخ . بله قول مي دهيم: با بي حوصلگي گفت» لويي«

  پوسيده؟
  .من به قولم وفا مي كنم: نگاه تحقير آميزي به او افكند و گفت» مارتيه«

بسته را . به آهستگي در كيفش را باز كرد و يك بسته كاغذي نرم از آن بيرون كشيد
  .لبخند زنان، فتيله اي بلند، خشك و پاكيزه ايي را به آنها دادگشود و 

  ـ چطور است؟  
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شادي و هيجانِ تصاحب آنچه مدتها در جستجويش بودند . دو دوست ساكت بودند
  .و اطمينان به اينكه حاال مي توانند دست به كار شوند، آنها را دگرگون كرده بود

  .داشتيم فقط همين را كم! فكرش را بكن: گفت» لويي«
  . . . و حاال . فقط همين: پي ير متفكرانه گفت

خيلي جدي و با مهرباني سرشار از ستايش » مارتيه«. بچه ها حرف او را فهميدند
  هيچ سوالي نكرد؟» آندره«: از او پرسيد» لويي«. آنها را مي نگريست

كمي تعجب كرده بود، ولي من گفتم كه براي چاه آب به آن احتياج . ـ نه
  ولي، كي اين كار را مي كنيم؟. . . او هم باور كرد . يمدار

پي ير خيلي استوار و مصمم . ناگهان به نظر رسيد كه در صدايش ترديدي هست
  .فردا شب: پاسخ داد
  ـ كجا؟  
  .، آخر جاده»آلوا«ـ در كنار سد   
  ـ فكر همه چيز را كرده ايد؟ قطارها، نگهبانان؟  
  .ه ايمـ به هر حال سعي خودمان را كرد  
  ـ چه ساعتي به آنجا مي رويم؟  

حداقل چهار ساعت تا گذشتن قطار بعدي وقت . ـ در حدود ساعت يازده
  . . .داريم 

  براي كار گذاشتن ديناميت ها، مي دانيد چه بايد كرد؟. . . ـ و   
؟ بايد تقريباً »لويي«اينطور نيست . ـ بله، چيزهايي درباره اين خوانده ايم

. خاك زياد سفت نيست. وسط خط آهن را گود كنيمبه عمق يك متر، 
. بعد ديناميت ها را متصل به فتيله در آن قرار مي دهيم. بيشتر شن است

  .فتيله را روشن كرده و فرار مي كنيم
  ـ و من؟ فكر كرده ايد كه من چه كمكي مي توانم بكنم؟
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 ؟ به نظر من او مي تواند نزديك ايستگاه»لويي«ـ تو چه فكر مي كني 
بايستد، تا وقتي كه بر مي گرديم و به ما عالمت بدهد كه مي توانيم رد 

  شويم يا نه؟
  .موافق اين فكر نيست» مارتيه«به نظر مي رسيد كه 

  .ـ چرا؟ من ترجيح مي دهم با شما بيايم  
  .به هر صورت فرقي نمي كند، چه بماند و چه با ما بيايد: گفت» لويي«

با ما مي آيي و بعد مي بينيم كه چه بايد خُب، پس تو . . . ـ درست است 
  .كرد

  و اگر فردا موفق نشديم؟: خيلي خوشحال شد ولي ناگهان به فكر فرو رفت» مارتيه«
  .ـ دوباره شروع مي كنيم  

گفت اگر » آندره«. من هم سهمي در اين كار خواهم داشت. ـ پس اينطور
  .كافي نيست مي تواند بازهم فتيله برايم بياورد

  .مي كنم بس باشدـ فكر 
  .ـ ولي بايد به اندازه كافي دراز باشد

له خيلي كوتاه بود، روي ـبچه ها در سكوت تصور مصيبتي را مي كردند كه اگر فتي
  .مي داد

بيست و دو ميلي متر براي هر «: در فرهنگ تو نوشته بود. كافيست: پي ير گفت
  .بنابراين با يك متر، وقت دور شدن داريم» ثانيه

  !، جمع كنـ خُب  
پي ير بلند شد و ناگهان بازوي دوستانش را گرفت . فتيله را با دقت تا كرد» مارتيه«

  اگر امشب اين كار را بكنيم چطور است؟: و گفت
  .مرتعش شد» لويي«

  ـ امشب؟  
  چرا كه نه؟: جواب داد» مارتيه«
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امشب يا فردا شب، چه فرقي : وقتي حيرتش برطرف شد گفت. سكوت كرد» لويي«
  كند؟ مي

بعد مي توانيم جاي ديگري را . ـ هر چه زودتر انجام شود بهتر است
بايد به آن ها فهماند كه . بايد آلماني ها را به ستوه آورد. منفجر كنيم

خُب، پس . . . هميشه فرانسوي هايي براي مبارزه با آن ها وجود دارند 
  خوبست؟. .  .» آندره نو«موافقيد؟ قرار مالقات ساعت ده و نيم، در كلبه 

  .دو نفر ديگر فقط سرشان را تكان دادند
ريت ـله آهني و كبـمن هم يك مي. له را بياوريدــ شما ديناميت ها و فتي

  . . . مي آورم و براي بقيه كارها 
و ! تا امشب: پي ير اول از همه به خود آمد. هر سه نفر به هيجان آمده و ساكت بودند

  .ان از هم جدا شدندبا نگاهي سرشار از ايمان و هيج
به آنچه در پيرامونش مي گذشت و به اشخاصي كه با او . پي ير وارد كوچه شد

آنچه را كه شب مي بايست انجام دهند در ذهن . برخورد مي كردند نمي انديشيد
. انيايي ها انداختـاط اسپـسر راه نگاهي به حي. تهييج شده اش تكرار مي كرد

به عبور از چهار راه . ز آن عبور مي كردند ديدجاده اي را كه شب مي بايست ا
شايد بهتر باشد كه هنگام «: ايستگاه ـ كه خيلي خطرناك بود ـ فكر مي كرد
  ».بازگشت از جاليزها برويم و از كارخانه دوري كنيم

نزديك . حواسش آنقدر پرت بود كه دوست آلماني اش را كه از روبرو مي آمد نديد
با اين عجله : با صداي بلند شروع كرد به خنديدن و پرسيدسرباز . بود بخورد به او
  كجا مي روي؟

ناراحتي يي : سرباز خنديد و با ماليمت پرسيد. پي ير شرمسارانه، معذرت خواست
  داري؟ مريضي؟ كسي مريض است؟

  . . .نه، نه : پي ير گفت
ا وجود هنوز هم دشمن؟ ب: آلماني با دقت و مهرباني او را نگريست و دوباره خنديد

و يك پسر بچه به هم نزديك هستند؟ حتي . . . اين چه چيزي بيش از يك مرد 
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سه . . . ولي همه اين چيزها به پايان مي رسد . . . وقتي از كشورهاي مختلف باشند 
  .چهار روز، يك هفته، نه بيشتر. . . روز 

  جنگ تمام مي شود؟: پي ير نتوانست از سوالي كه داشت صرفنظر كند
همه آلماني ها اين را مي گويند و من باالخره مي توانم . ، خيلي زودـ بله

  !بچه هايم را ببينم، ولي من تو را فراموش نمي كنم، پي ير كوچولو
  .پي ير تكاني خورد

يك روز يكي از دوستانت تو را صدا مي زد و من : آلماني كه فهميده بود توضيح داد
ك روز، بچه هايي مثل بچه هاي من با هم بله، اميدوارم كه ي. اسمت را ياد گرفتم

  .كنار بيايند، مثل همه بچه هاي دنيا، براي صلحي كه هرگز پايان نخواهد گرفت
يعني ممكن است در . داده بود فكر مي كرد» خانم سوشه«پي ير به انشايي كه 

  نقطه اي از آلمان، چنين موضوعي به شاگردان آلماني داده باشند؟
، پسر آلماني جواني بوده است كه در حال نگاه كردن به آيا در مدرسه كوچكي

وز ـرا انسان ها هنـچ: رسيده باشدـاشد و از خود پـر كرده بـآسمان، به صلح فك
  مي جنگند؟

واست ـمي خحركتي كرد، مثل اينكه . را بخواندر ـآلماني سعي مي كرد افكار پي ي
  .پي ير را نوازش كند

به . بچه هايي كه رنج كشيده اند. اهد بودـ صلح براي بچه هايي مثل تو خو
  !اميد ديدار پي ير

او مي دانست كه . نگاه مرد آنقدر مهربان و دوستانه بود كه پي ير درمانده فرار كرد
رگز يك دشمن محسوب ـاين آلماني ، كه او حتي اسمش را نمي داند، براي او ه

من ! نه! نه«: خود گفت ولي به ماموريتي كه در پيش داشت فكر كرد و با. نمي شود
با وجود اين وقتي به حوادثي كه ممكن بود روي دهد » .آلماني ها را دوست ندارم

  .فكر كرد، احساسي از ناتواني داشت
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اگر يك قطار فرانسوي رد مي شد؟ اگر آنها را غافلگير مي كردند؟ اگر مردم دهكده 
يف حس مي كرد و را به خاطر اين كار مجازات مي كردند؟ خودش را كوچك و ضع
  »آيا من مي ترسم؟«: در فايده اين كار شك داشت، ولي فكر ديگري به نجاتش آمد

يك فرد خانواده لوگراند هرگز «: همين كافي بود كه بر انديشه هاي خود مسلط شود
ر ضد احساساتش كار ـرگز عقب نشيني نمي كند، حتي وقتي كه بـنمي ترسد و ه

  ». . .كرد  مي كند و به وطنش خدمت خواهد
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دهكده به خواب رفته بود و بام ها، درختان و ديوارها در . آسمان، پر از ستاره بود
. آرامش قبل از طوفان، طبيعت و اشياء را در بر گرفته بود. تاريكي به چشم مي خورد

هيچ . ساكت به پيش مي رفت پي ير تحت تاثير اين آرامش، بي صدا در كوچه اي
چيز مانع اجراي برنامه آن شب نشده بود و آن را به تعويق نينداخته بود، نه مادرش، 
كه بدون شك در اتاقش خوابيده بود، نه گشتي ها، كه او قبل از خروج صداي رد 
شدنشان را شنيده بود و نه صداهاي مشكوكي كه گهگاه او را متوقف مي كرد و 

او، در قلب شب، با همه مسئوليت هايش تنها بود و . ش وا مي داشتقلبش را به طپ
  .هيجانش بيشتر از بي صبري بود تا از ترس

سعي كرد نشانه اي از وجود . پي ير به حياط اسپانيايي ها رسيد و متوقف شد
گوش . با قدم هاي محتاط به طرف كلبه رفت. همه چيز ساكت بود. دوستانش بيايد

پي ير نگاهي به داخل . در، ناله ضعيفي كرد. را به آهستگي گشودفرا داد و سپس در 
. در را فوراً بست. توده تاريك اسباب ها و وسايل به چشم مي خورد. كلبه انداخت

به كنار ديوار، كه در تاريكي فرو رفته بود، . هواي خفه كلبه نفسش را تنگ مي كرد
  .بازگشت و به انتظار دوستانش نشست

هر چه . نظر مطمئن مي رسيد در عوض، افكارش مغشوش بوداگر حركاتش به 
خيلي دور بود و » آلوا«. زمان بيشتر مي گذشت به موفقيت نقشه اش شك مي كرد

به ساحل مي رسيم، ديناميت ها را «: با خود تكرار مي كرد. آلماني ها خيلي نزديك

4 
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كه قبالً تا آن حد آنچه . ، ولي بازهم نگران بود»كار مي گذاريم و بعد فرار مي كنيم
ممكن بود چيزهاي . ساده بود به نظر مي رسيد، پس از تفكر آنقدرها هم ساده نبود

اگر قبل از رسيدن به ساحل، مجبور شوند  .يافتدپيش بيني نشده اي اتفاق ب
شايد نتوانند به آساني گودال . خودشان را مخفي كنند وقتشان هدر خواهد رفت

ر بـرسند و تعدادشان زياد باشد چه؟ فرار غيـر ممكن اگـر آلماني ها زودت. بكنند
آن وقت چه اتفاقي مي افتد؟ با آنها چه خواهند كرد؟ و با والدينشان؟ . . . مي شود 

  .كه حتماً به عنوان مسئول دستگير خواهند شد
. چيزي نمانده بود كه برگردد. پي ير كه زير بار اين افكار، له شده بود آهي كشيد

ش پر از خطر به نظر مي رسيد ولي در تاريكي، از جاده صداي خش شب در اطراف
وقتي به چند . صدا مشخص تر و نزديك تر شد. خش ضعيفي به گوش مي رسيد

وقتي او را ديدند . باالخره رسيدند. دوستانش بودند. قدمي رسيد كامالً واضح بود
بودند، ولي همه چيز را پدر و مادرمان نخوابيده . نتوانستيم زودتر بياييم: نجوا كردند
آنچه براي پي ير اهميت داشت، حضور آن ها . الزم نبود معذرت بخواهند. آورده ايم

  .بود ولي به آن ها نگفت كه او را از چنگال ترس نجات داده اند
  ـ خُب، همه چيز روبراه است؟  
  .ـ بله  

پشت سر » لويي«در وسط و » مارتيه«پي ير از جلو، . تصميم نهايي گرفته شده بود
پشت سرشان همه . آن ها در كوره راهي كه از ميان باغ ها مي گذشت به راه افتادند

صداي لرزش برگ ها و همهمه ي موزون و دور دست دريا در . چيز در خواب بود
  .شب، به گوش مي رسيد

آنجا در هر قدم، باد ولگرد، عطر جاليزها را به . تا كنار زمين باير راه پيمودند
پي ير از پشت، صداي قدم هاي محتاط خوددار و آهسته ي . مي رساند مشامشان

وقف ـر سه متـگي از زير پايشان در مي رفت، هـگاهي كه سن. آن ها را مي شنيد
مي شدند، ولي وقتي هيچ انعكاسي از اين صدا كه وحشت آنها را چند برابر مي كرد، 

  .دامه مي دادندبه گوش نمي رسيد، دوباره به راه پيمايي خطرناكشان ا
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روبرو، . شيشه ها، در نور كدر، كبود به نظر مي رسيد. سرانجام به ايستگاه رسيدند
آن طرف چهار راه، چند درخت صنوبر مانند قارچ بزرگ و سياهي از زمين بيرون آمده 

از دور، از مقابل كارخانه . بود و راهي را كه بايد در پيش مي گرفتند، پنهان مي كرد
  .شد، صداي خشك چكمه هاي كشيك شب به گوش مي رسيد كه ديده نمي

  عبور كنيم؟: پرسيد» لويي«
  .من اول مي روم بعد شما بياييد. ـ بله  

نيز به » لويي«و » مارتيه«. هيچ اتفاقي نيافتاد. پي ير از چهار راه بي حفاظ عبور كرد
  .وقتي دوباره به هم رسيدند، لبخند زدند. نوبه خود رد شدند

نوبرها، در حالي كه سرهايشان را به هم نزديك كرده بودند پي ير آخرين در پناه ص
  .فقط آن ها مي توانستند حرفش را بشنوند. سفارش هايش را كرد

ـ تا جايي كه ممكن باشد از جاده مي رويم، ولي به محض اينكه صدايي 
  .شنيديم پشت بوته هاي گز مخفي مي شويم

شب . ش هاي تيز و دل نگران به راه افتادندسپس با قدم هاي سريع و چابك، با گو
غرش دريا به زمزمه هاي گز و ناله انسانيِ درخت هاي صنوبر كه با . خصمانه بود

گاهي سگي از دور . شاخه هاي كجشان بچه ها را تهديد مي كردند، اضافه شده بود
باز  لي زودـن صداها كه خيـاز اي. ها جلو مي رفتندـنآبا اين همه . ارس مي كردـپ

: اين راه پيمايان مصمم شب، فقط يك هدف داشتند. مي شناختند نمي هراسيدند
اگهان درخشش ـن. چه مدت راه رفته بودند؟ نمي دانستند. رسيدن به محل موعود

با يك جهش خود را روي خاكريز . بي رنگ خط آهن در تاريكي به چشم خورد
فس تازه كردند و آرامش خود را كم كم ن. انداختند و ساكت در كنار هم دراز كشيدند

به . از اينكه تا آنجا به سالمت رسيده اند خوشحال بودند. حرف نمي زدند. باز يافتند
  .آنچه در پيش داشتند فكر نمي كردند

  .رسيديم: عاقبت پي ير زمزمه كرد
باالي سرشان آسمان با ستارگان . لبخند زد» مارتيه«سرش را تكان داد و » لويي«

راي آنها ـد فقط بـآنقدر نزديك بود كه به نظر مي رسي. رده بودـستبي شمارش گ

Bluewater512a@AOL.com



 125

امواج به آرامي به هم مي خورد و ترشح آب تا . دريا در برابرشان بود. مي درخشد
بوته هاي گز، دوستانه مي جنبيدند و از آن ها عطر گرمي به . نزديكي آنها مي رسيد

  .مشام مي رسيد
وت مطبوعي كه آن ها را در بر گرفته بود بيرون آمد زودتر از ديگران از رخ» مارتيه«

  .ما براي خواب ديدن اينجا نيامده ايم: و گفت
  .ولي اينطور خيلي خوب هستيم: آهي كشيد و گفت» لويي«

: در جستجوي عذر موجهي بر آمد و بعد لبخندي زد و گفت. پي ير فوراً به پا خاست
  .»مارتيه«تو از ما شجاع تري 

زانو زد و روي خاكريز در جستجوي محل مناسبي براي كار . دديگر منتظر نش
ناگهان . دو نفر ديگر نيز روي زانو، او را دنبال مي كردند. گذاشتن ديناميت ها برآمد

  !اينجا: هر سه با لحن مطمئني گفتند
به نظر مي رسيد كه قبالً حفر . در واقع محل مناسبي بود. پي ير متوقف شده بود

  .انوري زمين را كنده بودشايد ج. شده است
من شروع . ـ كافي است پنجاه يا شصت سانتي متر ديگر زمين را گود كنيم

زياد دور نرويد و اگر صدايي شنيديد . شما دو نفر مواظب باشيد. مي كنم
  .فوراً برگرديد
، همچنان كه روي زمين مي خزيدند دور »لويي«و » مارتيه«. پي ير چمباتمه زد

  .، هم مراقب جاده بودند و هم راه آهندر يك زمان. شدند
. در اين مدت پي ير، با يك ميله فلزي كه براي اينكار تيز كرده بود زمين را مي كند

وقت . زمين سخت تر از آن بود كه او فكر مي كرد. سوراخ كم كم بزرگ تر مي شد
  .مي گذشت

به كارش  دستهايش زخمي شده بود، با وجود اين صبورانه. پي ير خيلي گرمش بود
ديناميت ها را مي بايست در سي . گودي سوراخ را اندازه گرفت. ادامه مي داد

دوستانش . دوباره با ميله اش به شدت شروع به كوبيدن كرد. سانتيمتري قرار دهد
وقتي پي ير آخرين تكه هاي خاك و . از اين صدا مضطرب به نظر نمي رسيدند
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آورد، ناگهان حركتي از طرف چپ توجه اش سنگريزه ها را با عجله از گودال بيرون 
پي ير از . محتاطانه و به سرعت به طرف او مي خزيد. بود» لويي«. را جلب كرد

  .حركت باز ايستاد
صداي . چند نفر به اين طرف مي آيند: نزديك او رسيد و نفس زنان گفت» لويي«

  .حرف زدنشان را شنيدم
  ـ مطمئني؟ آلماني هستند يا فرانسوي؟  
  .مي دانمـ ن  

پي ير ميله، كيف، فتيله و ديناميت ها را برداشت و به سرعت چهار دست و پا به 
او را دنبال مي كرد ولي دخترك كه صداي نجوايشان را » لويي«. رفت» مارتيه«طرف 

  .شنيده بود به طرف آن ها مي آمد
  ـ چه اتفاقي افتاده؟  
  .مي آيند» آلوا«چند نفر از طرف . ـ نمي دانم  
  . . .لماني ها يا گشتي ها؟ يا ـ آ  
  .بايد فوراً مخفي شد. ـ گفتم كه نمي دانم  

روي زمين بي حركت، بي صدا و وحشت زده، در . هر سه پشت بوته هاي گز خزيدند
صداي . انتظار بدترين حادثه ممكن بودند ولي فكر فرار به مغزشان خطور نمي كرد

  .حرف به گوش رسيد و صداي سنگ ريزه ها
  .رسيدند: نجوا كرد »لويي«

آن آرامشي را كه در لحظه رسيدن به . بچه ها خود بخود به هم نزديك تر شدند
با چشم در جستجوي پناهگاه مطمئن تري برآمدند، . خاكريز داشتند ناپديد شده بود

چه كسي : پرسيد» لويي«. ولي جايي را نيافتند و خود را بيشتر به زمين چسباندند
  مي تواند باشد؟

آهسته به برادرش . تكان نمي خورد» مارتيه«. ر حركتي از روي بي اطالعي كردپي ي
  !ساكت شو: گفت
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قدم ها نزديك شد، قدم هاي نامرتب اشخاصي كه به نظر مي آمد مي خواهند از 
روي چوب هاي موازي خط بگذرند ولي گاه پايشان روي سنگريزه ها قرار مي گيرد 

بچه ها كم كم چند لغت يا جمله . تر شد صداها مشخص. و آن ها را مي غلتاند
  .نگهبان ها هستند: نجوا كرد» لويي«. فرانسوي ها بودند. شنيدند

  .ـ بله  
  .خدا كند گودالي را كنده يي نبينند. مي آيند» آلوا«ـ از   
  .ـ نمي توانند ببينند  

 آن ها مامور. دو مرد تقريباً به نزديكي آن ها رسيده بودند. بچه ها ساكت شدند
براي اينكه وقت را بكشند و جرات پيدا . نگهباني از آن قسمت راه در آن شب بودند

كنند، و شايد هم براي اينكه خرابكاران احتمالي را از رسيدن خود آگاه سازند، با هم 
يكي از آن ها با لحن . هر كدام فقط يك چماق در دست داشتند. صحبت مي كردند

ر با كسي برخورد كنيم، چطور مي توانيم از فكرش را بكن اگ: شكايت آميزي گفت
  .خودمان دفاع كنيم؟ اينجا دو كيلومتر از پناهگاه دور است

رار ـرابكارها را ببينم، فـح است، ولي بدان كه من اگر يكي از خــ صحي
هر كاري كه دلشان مي خواه دمي توانند بكنند براي من فرقي . مي كنم

  .نشود نمي كند كه راه آهن منفجر بشود يا
و اگر در . ما. . . ـ درست، ولي امشب چه كسي مسئول اين خط است؟ 

  .باز هم ما. . . مدت نگهباني ما اتفاقي بيافتد چه كسي محكوم مي شود؟ 
  .اينطورها هم نيست! ـ اوه

مسلم است كه نمي توانيم مانع . ما نوعي گروگان هستيم. ـ چرا رفيق
  .بل از همه يقه ما را مي گيرندكاري بشويم ولي اگر خط منفجر شود، ق

  .سخنانشان در هياهوي دريا و صداي پايشان گم شد و دور شدند. مردها رد شدند
  شنيدي؟: زمزمه كرد» لويي«

  .ـ بله  
  ـ خُب؟  
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همه كارهايي كه كرده بودند بيهوده بود چون . مايوس شده بود. پي ير جواب نداد
  .مانع كار آنها بود آنچه شنيده بودند. نمي توانستند ادامه دهند

سرش را در ميان بازوهايش مخفي . از خشم اشگ در چشمان پي ير جمع شده بود
  .كرد تا ديگر چيزي نبيند و تنها باشد

سپس آهسته خود را به پي ير . او ساكت بود. نگريست» مارتيه«با اندوه به » لويي«
ه شانه اش گذاشت نزديك كرد و در حاليكه سعي مي كرد سر او را بلند كند، دست ب

نبايد . باز هم كارمان را دنبال مي كنيم. اهميت ندارد: و با لحني مادرانه زمزمه كرد
. همه چيز زياده از حد خوب پيش مي رفت. انتظار داشت كه اولين بار موفق شويم

امشب كاري . وه آوردـايد نااميد شد و بايد آن ها را به ستـودت گفتي كه نبـتو خ
  .نيم ولي فردا حتماً موفق مي شويمنمي توانيم بك

پي ير فرصت داد تا اين زمزمه ي آرام كه اول نمي خواست آن را بشنود، او را در بر 
با . از اينكه در برابر اين دختر شجاع خود را باخته بود خجالت مي كشيد. گيرد

 باالخره سرش را بلند كرد. بازويش اشگ هايي را كه نمي خواست او ببيند پاك كرد
. . . » !تو دختر عجيبي هستي«: و با لحني نيمه تمسخر آميز و نيمه ستايشگر گفت

خُب : بعد به ياد آورد كه او تقريباً رياست اين كار را بر عهده دارد و اضافه كرد
بعد سوراخ را به بهترين . صبر مي كنيم تا آن ها دوباره رد شوند! . . . كافيست

  ؟»لويي«اينطور نيست . در انتظار شانس بيشتر .وجهي پر مي كنيم و بر مي گرديم
دوباره شروع خواهيم : تكرار كرد. اطمينان پيدا كرده بود. بازوي او را فشرد» لويي«

  .كرد
  .بزند كه ناگهان متوقف شد» لويي«پي ير مي خواست مشتي دوستانه به پهلوي 

  !ـ برگشتند  
م زمزمه ي سخنان آن ها در واقع دوباره صداي سنگريزه ها به گوش رسيد و كم ك

ه راه ـآهست. دو مرد نزديك شدند. بچه ها تنگ هم و بي حركت بودند. شنيده شد
  .مي رفتند و هنوز حرف مي زدند

  .ـ اينطور كه پيداست خبري نيست  
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  !ـ چه بهتر  
  .ـ شنيده ام كه الاقل هشت روز ديگر هم بايد كشيك داد  

هم دو هفته ديگر و بعد هم شايد . شايد فردا تمام شود. ـ معلوم نيست
  .معلوم نيست كه چه وقت دوباره شروع مي شود

يك بار كه كشيك داشتم هواي . ـ شانس آورديم كه باران نمي آيد
  .وحشتناكي بود
  .من فرداي همان شب نگهبان بودم. ـ يادم هست
  يادت مي آيد؟. ـ پس اينطور

شايد با . كردند دور شدند دو نگهبان، در حاليكه خاطراتشان را براي هم تعريف مي
با اين وجود به خاطر آن ها . پر حرفي هاي شبانه اشان، مضحك به نظر مي آمدند

تا مدتي به . بود كه بچه ها، آن شب از عملي كردن نقشه بزرگشان چشم پوشيدند
ان ها دور ـوش سپردند و وقتي مطمئن شدند كه نگهبـصداي قدم هاي آن دو گ

به زحمت خود را راست . اعضاء بدنشان خشك شده بود. دشده اند از جا برخاستن
  .پايم خواب رفته، نمي توانم بايستم: غر غر كرد» لويي«. كردند

 ؟»مارتيه«تو خوبي . ـ من هم همينطور  

  .ـ نه چندان  
با اين همه، خيلي زود بر ناراحتي خود غلبه كردند و سه نفري مشغول پر كردن 

  .با آن همه زحمت بوجود آورده بودگودال شدند، گودالي كه پي ير 
  .ولي حيف شد: زمزمه كرد» لويي«

دي؟ حتي ـاري بكنيم، شنيـوانيم كـت ا ما اينجا نميـام. وم استــ معل
  .نمي دانند تا كي بايد كشيك بدهند

  فعالً كشيك بر قرار نيست؟» پورت آن مر«ـ مگر در 
  .ـ فكر نمي كنم مگر اينكه امروز شروع شده باشد

  .ل پر شده بودگودا
  .ـ بايد بر گرديم  
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  .خيلي سخت است: پي ير براي آخرين بار نگاهي به دور و بر انداخت و گفت
شب . با احتياط به طرف جاده رفتند و با هم به راه افتادند. هيچ كس جواب نداد

ناقوس . از افق پر ستاره، آرامش عجيبي بر مي خاست. اشياء را در بر گرفته بود
نسيم، كه وقتي بي حركت . ه هاي كوچك در تاريكي به چشم مي خوردكليسا و بيش

با . دراز كشيده بودند، آنقدر به نظرشان سرد آمده بود اكنون نوازشگر و مطبوع بود
. خطر و شكست ناگوارشان را فراموش كرده بودند. آسايش خاطر راه مي پيمودند

لماني هر را ناگهان سر پيچ جاده، حركت مخصوص چراغ هاي دوچرخه ي آ
. يكي شدند و به انتظار نشستند. به سرعت پشت بوته ها زانو زدند. تشخيص دادند

دو نفر بودند، دو گشتي سوار بر دوچرخه كه مي خنديدند و هيچ به نظر نمي آمد كه 
از نزديك بچه ها رد شدند بدون اينكه آن ها را . بيم بر خورد با كسي را داشته باشند

  .كمي گرد و غبار به هوا برخاست. چرخ ها دور شد صداي مبهم. ببينند
  .وقتي خطر گذشت، بچه ها بلند شدند و خود را تكاندند

  .شانس آورديم: زمزمه كرد» لويي«
  .شايد بر گردند. ـ حاال بايد زودتر به ايستگاه برسيم  

ش ـبدون اينكه خود را مخفي كنند پي. ع و بلندـبا قدم هاي سري. پي ير جلو افتاد
به ايستگاه رسيدند و وقتي . گاه گاه پشت سرشان را نگاه مي كردند. رفتند مي

صداي قدم هاي . مطمئن شدند كه خطري نيست، به سرعت از چهار راه عبور كردند
  .ماشيني كشيك جلوي كارخانه به گوش مي رسيد

عطر پيچك ها . وقتي باالخره به راه باريك جنگلي رسيدند نفسي به راحتي كشيدند
. متوقف شدند و نگاه كردند. پناهگاه هاي زيادي وجود داشت. فضا موج مي زددر 

ارك ـرد چراغ هاي دوچرخه سواران آلماني كه به طرف پـروي جاده، روشنايي س
  .مي رفتند، ديده مي شد
  .به موقع در رفتيم: پي ير لبخند زنان گفت

  .ـ بله  
  .هم لبخند زد» مارتيه«
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تقريباً شادمان، بي خيال و خندان پر حرفي مي كردند بچه ها دست در دست، آرام و 
  .و راه مي رفتند

  .مي رويم» الساپي نير«دفعه آينده نزديك : پي ير گفت
  نمي ترسي كه آلماني ها از آنجا مراقبت كنند؟: ناگهان متوقف شد» لويي«

  .بايد برويم ببينيم. ـ نمي دانم  
  كي؟: پرسيد» مارتيه«

من در خانه منتظرتان . البته اگر ميل داشته باشيدـ فردا شب ساعت يازده، 
البته در صورتي كه نگهبان . فكر مي كنم بهترين جا همان جاست. مي مانم

؟ از راه »مارتيه«عقيده تو چيست . هاي فرانسوي آنجا نگذاشته باشند
  .نبايد خطري داشته باشد. مزرعه ها، از طرف چپ جاده مي رويم

 .من با تو هم عقيده هستم: ي نگريستدخترك با اعتماد به او م

به حياط . پي يـر كه او را آنقدر شجاع ديده بود از موافقتش خـوشحال شد
ديگر به شكست آن شب فكر . خيلي ساده از هم جدا شدند. اسپانيايي ها رسيدند

نمي كردند، بلكه به سرشاري لحظاتي كه با هم زيسته و خطر را خوار شمرده بودند، 
  .ندمي انديشيد

    .ـ تا فردا  
  .ـ تا فردا  
  .ـ مواظب خودتان باشيد  
  .ـ تو هم همينطور  

برگشت و دوستانه به پي ير كه » مارتيه«در آخرين لحظه . خواهر و برادر دور شدند
  .تنها مانده بود، دست تكان داد
مستقيم و مطمئن از بين . راه را خـوب مي شناخت. پسرك بي پـروا به راه افتاد

آسمان مهربان از . مي دانست در موقع خطر كجا مخفي شود. ي گذشتخانه ها م
ما «. دريا با زمزمه دور دستش براي دل او آواز مي خواند. تنهايي او حراست مي كرد

  ». . .در يك نبرد شكست خورديم، ولي در جنگ شكست نخورده ييم 
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موقع عبور فكر مي كرد كه اگر زودتر كارشان را تمام كرده بودند، ديناميت ها 
  .هر چه بيشتر فكر مي كرد مي ديد بخت با آن ها يار بوده. نگهبان ها منفجر مي شد

با چشم پوشي از نقشه آن شب، جان دو نفر را . پي ير احساس خوشبختي مي كرد
  .نجات داده بودند

از داشتن . يك دختر شجاع، با هوش و مهربان: فكر مي كرد» مارتيه«همچنين به 
اين دختر مي دانست چه مي خواهد و مي شد روي او . ضي بودچنين دوستي را

  .حساب كرد
. پي ير حس مي كرد كه مدت هاي بي نهايت است كه زير اين ستارگان راه مي رود

. همه چيز آرام بود. با وجود اين باالخره به خانه رسيد. احساس خستگي نمي كرد
  او را مي بخشيد؟ ولي اگر مي دانست، آيا. . . او . مادرش خوابيده بود

به نظرش مي رسيد كه حاضر است تمام . نه، خسته نبود. پي ير به اتاقش خزيد
با وجود اين، به محض اينكه سرش را روي . عمر زير اين آسمان پر ستاره راه برود

  .بالش گذاشت به خواب رفت و ستارگان درخشان تري را در خواب ديد
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پي ير در تاريكي اتاقش كنار پنجره، گوش به زنگ ايستاده . ساعت يازده و ربع بود
بيش از نيم ساعت بود كه جـاده را . بود و بيـهوده انتظار دوستانش را مي كشيـد

تعجب، خشم، . در اين مدت احساس هاي مختلفي به او روي آورده بود. مي پاييد
. ترس از اينـكه مادرش او را غافلگيـر كند اضطراب و از چنـد لحظه پيش هم

لب هايش را . مفصل هايش خشك شده بود و انگشتانش روي پنجره يخ زده بود
هنوز هم نااميدانه انتظار شنيدن . آنقدر از عصبانيت گزيده بود كه درد مي كرد

. صدايي را مي كشيد كه خبر از آمدن آن ها بدهد ولي در بيرون همه چيز ساكت بود
ط گاهي برگ ها در نسيم تكان مي خوردند يا صداي خشك و متناوبي از درخت فق

  .زيزفون همسايه ها به گوش مي رسيد
چه اتفاقي افتاده؟ آيا آنها را دستگير «: ر درمانده و مضطرب از خود پرسيدـپي ي

خود را سرزنش مي كرد كه چرا پيش بيني همه چيز را نكرده است؟ خود » كرده اند؟
بعد باز هم كوشيد كه اميدوار باشد، ولي ساعت . ن و بدبخت حس مي كردرا ناتوا

  .شهرداري زنگ ساعت يازده و نيم را زد
پي ير با نااميدي تكاني خورد، چه بايد كرد؟ بيرون برود؟ تحقيق كند؟ ولي اگر آن ها 

ر آيا اين خطر، از بي خبري بهت. را گرفته باشند، او هم خود را به خطر خواهد انداخت
» دودولف«آن روز پي ير . نبود؟ در اطراف او همه چيز اسرار آميز و تهديد كننده بود

راي آن شب نقشه اي داشت يا اينكه ـآيا ب. ده بود كه به او چشمك مي زندـرا دي

5 
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دنيايي كه او را در برگرفته . آن ها را شب قبل دنبال كرده بود؟ پي ير ترديد داشت
آخر او پسر يك ماهيگير . از انتظاري سخت مي آمد بود به نظرش خيلي آرام و پر

  .بود و خطر را مثل طوفان، از قبل حس مي كرد
مي روم « : از جا پريد و با خود گفت. پي ير متوجه شد كه آرام آرام به خواب مي رود

  ».ببينم چه خبر است
. شنيدچيزي نديد و صدايي ن. بي صدا به كوچه خزيد و در سايه خانه ها به راه افتاد

در تاريكي كامل جلوي در . رسيد» سينيه«از كوچه ها گذشت و به منزل خانواده 
همه چيز، نسبت به اضطراب او، آرام . صبر كرد. ورودي هيچ چيز به چشم نمي خورد

سر خورده، بدون اينكه چيزي درك كند، آهسته و غمگين، راه . و بي تفاوت بود
اري كه نقشه هاي او را بر هم زده بود، دل از اين همه بد بي. بازگشت در پيش گرفت

انديشه اي خرافاتي او را به ترس . از دور آواي جغدي به گوش مي رسيد. آزرده بود
رسيد و به سرعت لباس . خانه، براي او پناهگاه مطمئني بود. واداشت و شتاب كرد

. ي دادفكري او را آزار م. ناراحت بود و نمي توانست فوراً بخوابد. هايش را كند
  ، شب پيش، كامالً موافق بودند، پس چرا نيامده بودند؟»مارتيه«و » لويي«

. آن روز، مثل هميشه خوش خلق نبود» خانم سوشه«. همه چيز بد پيش مي رفت
چرا؟ آيا اين دو موضوع به هم مربوط بود؟ پي ير اينطور . نگران به نظر مي رسيد

سر . سرش درد مي كرد. م بودافكارش خيلي در ه. آهي كشيد. گمان نمي كرد
انجام، بر خالف ميلش به خواب رفت، ولي به محض اينكه از اين دنياي آشفته 

  .بيرون آمد، نفسش مرتب و عميق شد
. پي ير از خواب پريد. صداي غرشي كه هر لحظه بدتر مي شد به گوش رسيد

 .مادرش نزد او بود

  ـ چه خبر است مامان؟ 
  .است» هواييدفاع ضد «ـ صداي توپ هاي   

او صداي خشك و مقطع شليك توپ هاي ضد هوايي را به . اين حرف، راست بود
  .طرف هواپيماها نشناخته بود، هر چند كه صداي آشنايي بود
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  ـ ساعت چند است؟  
  .ـ يك  

از فكر اينكه ممكن بود يك ساعت پيش اين . پي ير فقط نيم ساعت خوابيده بود
  .اتفاق بيافتد وحشت زده شد

  عداد هواپيماها خيلي زياد است؟ـ ت  
  .ـ نمي دانم، نگاه نكرده ام  
  فرقي كه نمي كند؟. ـ مي توانيم ببينيم  

در واقع بيرون از خانه، خطر بيش از داخل نبود زيرا آن ها پناهگاه زير زميني 
مسير نوراني گلوله هاي توپ به چشم مي خورد و . پي ير پنجره را گشود. نداشتند

  .اي اطراف روشن مي شدپشت بام خانه ه
  .ـ باالي سرمان هستند  

پي ير . صداي بمب هايي كه در چند كيلومتري منفجر مي شد به گوش مي رسيد
  .خيلي به هيجان آمده بود

  .پايگاه زير دريايي را بمباران مي كنند! نگاه كن. . . ـ اوه   
  .فواره اي از آتش در دور دست به هوابرخاست

ه خلبان يكي از آن هواپيماها بودم، آن باال بايد ـ خيلي دلم مي خواست ك
  .معركه باشد
  .ناگهان ساكت شد

  !آن هواپيما آتش گرفته. . . ـ اوه   
. پي ير ساكت شد. هواپيما در ميان شعله هاي آتش به طرف دريا رفت و ناپديد شد

  .اين فاجعه كوتاه او را منقلب كرده بود
  .ر نيافتد به طرف دريا رفتـ ديدي مامان؟ براي اينكه بر روي شه  

  .پي ير به مادرش نگريست. تقصير جنگ بود. جواب نداد» خانم لوگراند«
  .ـ آنها در راه انجام وظيفه كشته شدند و هيچ حسرتي هم به دل ندارند  
  . . . ـ نه   
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بعضي جمالت، خيلي دردناك است، با وجود . پسرش را نوازش كرد» خانم لوگراند«
آنها در راه «: اين هم يكي از آنها بود. انسان ها كمك مي كننداين در زندگي به 

  ».انجام وظيفه كشته شدند
پي ير به . همه چيز به پايان رسيد. صداي شليك توپ هاي ضد هوايي قطع شد

پي ير چند . مادرش روي او را پوشاند، او را بوسيد و رفت. تختخوابش برگشت
سپس به خواب رفت، . اده بود فكر كردلحظه با چشم باز به فاجعه ايي كه روي د

 .خواب خالي از اندوه يك بچه

پي ير به محض اينكه بلند شد، با وجود آسمان آبي، وزوز زنبورها زير درختان 
زيزفون و لبخند مادرش، با غم و غصه هايي كه مثل مگس هاي سمج به سر وقتش 

را » لويي«سه شد و به همين دليل وقتي كه با ترديد وارد مدر. آمدند، روبرو شد
او منتظر . در كالس ديد، تعجب نكرد» خانم سوشه«همراه پدرش، آقاي شهردار و 

حالتي » لويي«. با اين همه از گوشه حياط به تماشا ايستاد. چنين صحنه اي بود
واهد به سواالتي كه از او ـد كه نمي خـبه نظر مي رسي. انه و ساكت داشتـلجوج

. مانع شد» خانم سوشه«ست روي او بلند كرد ولي پدرش د. مي شود جواب دهد
. عاقبت از اصرار بي فايده به تنگ آمدند. شهردار شانه هايش را باال انداخت

را بين ميزها رها كردند و دو مرد در حاليكه با صداي بلند حرف مي زدند » لويي«
آقاي «شهردار و . با نگاهي غمگين آن ها را دنبال كرد» خانم سوشه«. خارج شدند

پي ير . برگشت و با او سخن گفت» لويي«دختر جوان به طرف . رفتند» سينيه
عاقبت از كالس . لجوجانه سر تكان مي داد» لويي«. سخنانشان را حدس مي زد

سپس از . ابتدا مردد بود» لويي«. او را ببيند» لويي«پي ير منتظر شد تا . بيرون آمد
  .د، به طرف پي ير رفتبين بچه ها كه او را سوال پيچ مي كردن

  .چه خبر شده؟ پدرت خيلي عصباني بود: پرسيد» آندره نو«
  .پي ير بي صبرانه منتظر جواب بود
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شليك مي كرد، از خانه » دفاع ضد هوايي«ديشب وقتي توپ هاي . . . ـ اوه 
نمي داني چه آشوبي در . پدرم مرا ديد. بيرون رفتم تا ببينم چه خبر است

  !خانه ما به پا شد
  و به خاطر همين موضوع شهردار هم آمده بود؟: پرسيد» كلود«

آلماني ها اينكار را . ـ بله از قرار معلوم مامور شهرداري هم مرا ديده بود
قدغن كرده اند و اگر كسي از خانه خارج شود تصور مي كنند كه با متفقين 

  .رابطه دارد
  .بچه ها خنديدند

  . . . بيرون رفتم  ـ پس فقط همين بود؟ چون من هم ديشب  
  .هر كسي حرفي مي زد

  ـ وقتي آن هواپيماي انگليسي سقوط كرد، ديدي؟  
  . . .و پايگاه . ـ بله  
  .ديگر كسي به آن ها توجه نمي كرد. نزديك شد» لويي«پي ير به 

  ـ آنچه گفتي حقيقت دارد؟
را وقتي » مارتيه«مامور شهرداري، پريشب، من و ! چه آشوبي شد. ـ تقريباً

با وجود اين به پدر و . ر مي گشتيم ديده بود ولي مطمئن نبود كه ما هستيمب
مادرمان خبر داده بود و آن ها هم ديشب خودشان را خواب زدند و ما را 

  .خوشبختانه موفق شديم كه ديناميت ها را فوراً مخفي كنيم. پاييدند
  ـ چه گفتند؟

  .ـ مي خواستند بدانند كه با چه كسي قرار داشتيم
  از من هم حرف زدند؟ ـ

تو شب پيش از آن به منزل ما آمده بودي ولي ما گفتيم كه آن دو . ـ البته
مساله هيچ ارتباطي به هم ندارد و ما دو نفر فقط بيرون رفته بوديم تا 
تفريح كنيم و اداي مبارزان را در آوريم و بعد از گردش در اطراف هم، به 

 .خانه بازگشته بوديم
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پدر و : ي كه بيش از همه چيز فكرش را مشغول كرده بود بازگشتپي ير به موضوع
  مادرت قصد ندارند مادرم را در جريان بگذارند؟

رات ـل عزا دار بودن شما جـفعالً نه، چون مطمئن نيستند و به دلي. ـ نه
  .نمي كنند حرفي بزنند

ا مرا بگو كه ديشب ت. . . حاال كه به همه ما مظنون شده اند . ـ مهم نيست
  ! . . .نزديكي خانه شما آمدم، براي اينكه بدانم چه خبر است

  پس همه چيز تمام شد؟. . . خُب : پس از لحظه اي سكوت ادامه داد
ر ما بخواهيم با تو بياييم ـر حال اگـبه ه. ـ ممكن است كه اينطور باشد
  .مي ترسم باعث زحمتت بشويم

  .كار را به تنهايي انجام بدهم من نمي توانم اين. . . ولي : پي ير از جا پريد
به هر حال، اگر اتفاقاً خواستي ادامه بدهي، من همه وسايل را . ـ مي دانم

  .بعد از ظهر برايت مي آورم
بودند كه به نظر » خانم سوشه«زير چشمي مواظب رفتار . شاگردها سر كالس بودند
ه شاگردانش، و ب» لويي سينيه«بدون شك به آمدن پدر . مشكوك و نگران مي رسيد

نگاه » لويي«گاه گاه به . كه جنگ زودتر از وقت آن ها را پخته كرده بود، مي انديشيد
سرش را به زير انداخته بود و تمام مدت به » لويي«ولي آن روز صبح، . مي كرد

ر متوقف ـمتفكر معلم روي پي ي ز نگاهـگاهي ني. كتاب يا دفتري چشم دوخته بود
اين نگاه هاي متناوب پي ير . خود را بي تفاوت نشان دهدمي شد و او سعي مي كرد 

تا كي مي توانست در مقابل تيز هوشي محبت آميز دختر جوان . را به ستوه مي آورد
  مقاومت كند؟ آيا مي بايست از اجراي نقشه چشم بپوشد؟

چرا تنها به وعده مالقاتي، . گفته بود به آرامي در مغزش نفوذ مي كرد» لويي«آنچه 
نزد خود، به آلماني ها داده بود نرود؟ تنها رفتن چه خطر بيشتري در پي داشت؟ كه 

رين مساله، انجام وظيفه نبود؟ بعد، ـاد، آيا مهمتـرض اينكه اتفاق مي افتـو به ف
از همه مهمتر اينكه پي ير در آن . آدم هاي بزرگ مي توانند درباره او قضاوت كنند

د يك قهرمان بميرد، مثل پدرش و شايد هم مثل لحظه آرزويي نداشت جز اينكه مانن
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تصور فداكاري روحش را نشاط مي بخشيد و بر فراز . در راه وطن» آقاي پيشون«
در رويا . درس و كار را فراموش كرد. آنچه او را در بر مي گرفت به پرواز در آورد

يا موفق . تصميمي كه گرفته بود او را در آشفتگي مطبوعي فرو مي برد. غوطه ور بود
  .خواهد شد و يا خواهد مرد

  . . . !ـ پي ير   
د شاي. او را صدا مي زد» خانم سوشه«. پسرك از جا پريد و به واقعيت بازگشت

خانم معلم چند . زيرا همه كودكان با كنجكاوي او را مي نگريستند. بار دومبراي 
ر جواب پي ي. لحظه در سكوت او را نگريست و سپس دوباره سوالش را مطرح كرد

  »!محتاط باش، محتاط باش«: در اعماق وجودش كسي تكرار مي كرد. داد
  .تنها ماند» لويي«در زنگ تفريح، چند لحظه با 

اگر مادرم را مطلع نكرده باشند، من . ـ همه چيز را بعد از ظهر برايم بياور
  .مي ترسم بعداً خيلي دير باشد. امشب مي روم

  .ناگهان نگران شد» لويي«
واهي اينكار را بكني؟ ـح زدم مي خـرفي كه من امروز صبـخاطر حه ــ ب

  .مي داني كه من ترجيح مي دهم با تو بيايم
و . همين كافي ست. به من فكر كنيد. ـ مي دانم ولي ديگر اهميتي ندارد

  .حتماً موفق خواهم شد
  .دوستش هنوز مردد بود

  .ـ اگر اتفاقي بيافتد، هرگز خودم را نخواهم بخشيد  
آنچه را الزم دارم بياور، همه چيز به . چه اتفاقي ممكن است بيافتد؟ نهـ 

  .خوبي خواهد گذشت
. مادرش فوراً به او لبخند زد. در را با ترس باز كرد. ظهر پي ير از مدرسه برگشت

  .خيال پي ير راحت شد و به نوبه خود خنديد
  ـ حدس بزن امروز چه شنيده ام؟  

  .قلب پي ير از حركت ايستاد
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  .ـ نمي دانم  
. پيوسته» كورز«فرار كرده و به مبارزان » پورنف«از زندان » گي روسلد«ـ 
  چيزي نمي گويي؟ خوشحال نشدي؟. خبر داده» خانم روسلد«به 

  .ـ اوه چرا مامان
  ؟»آقاي پيشون«و : آه بلندي را در گلو خفه كرد و خوشحال از اين خبر پرسيد

  .در هم رفت» خانم لوگراند«چهره 
  .مي گويند خيلي مريض است. هيچ اطالع دقيقي در دست نيستـ   

 يعني ممكن است بميرد؟: پسرك ترديد كرد و سپس با لكنت پرسيد

  .ـ اوه، نه  
بقيه . پي ير ديگر سوالي نكرد. زياد اطمينان بخش نبود» خانم لوگراند«لحن 

  .افكارش فقط به خودش مربوط مي شد
احل مختلفي تشكيل شده بود كه هر كدام ساعت دو بعد از ظهر آن روز، از مر

. از جيب كتش، آنچه را قول داده بود، بيرون آورد» لويي«. اهميت خاصي داشت
او آن را گرفت و در كيفش جا داد، كيفي . بسته كوچكي را به طرف پي ير دراز كرد

لباسي مي گذاشت و هيچ كس به آن دست نمي زد، زيرا كيف يك شاگرد  كه در جا
  .پي ير آن را بدون ترديد در جالباسي گذاشت. س بودبزرگ كال
  .او امشب به تو فكر مي كند. گفت كه تو خيلي شجاع هستي» مارتيه«ـ   

. ولي من يك دليل ديگر هم براي اجراي نقشه امان دارم. ـ از او تشكر كن
مي فهمي؟ . يعني زخمش يا چيز ديگر. سخت مريض است» آقاي پيشون«

اين موضوع به اضافه ي ساير چيزها . . . بنابراين . دشايد هرگز خوب نشو
 . . .  

او مبارز . چه فايده اي داشت؟ همه حرف هايشان را زده بودند. جواب نداد» لويي«
  .بد شانسي بود كه نمي توانست به دوستش كمك كند

طبق معمول مهربان و خوش » خانم سوشه«آن روز، . ساعت پنج درس تمام شد
با وجود . وقت پي ير تا آن حد متوجه خوبي هاي او نشده بودهيچ . اخالق بود
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در هر نگاه و هر . ناراحتي هايي كه داشت مهرباني از حركات و سخنانش مي باريد
پي ير . خيلي زيبا بود» خانم سوشه«به عالوه . نصيحت، انسانيت او تجلي مي كرد

باشد ولي او » شونآقاي پي«فكر مي كرد كه او مي تواند شريك خوبي براي زندگي 
د هم هرگز با هم آشنا ـشاي. رفته بود» شونـآقاي پي«زماني از راه رسيده بود كه 

نه فقط چيزي را . را اداره كند» آقاي پيشون«او خوب توانسته بود كالس . نمي شدند
عوض نكرده بود، بلكه درخشش موهاي طاليي و نيمرخ ظريفش را نيز به آن افزوده 

هرگز او را فراموش نخواهند كرد، حتي اگر » پورت آن مر«رسه شاگردهاي مد. بود
و اگر پي ير ديگر هرگز به مدرسه نيايد، آيا . استادشان باز مي گشت و او مي رفت

او رفقايش را خيلي دوست داشت و . واهند كرد؟ گمان نمي كردـراموش خـاو را ف
اره او چه فكر خواهد درب» خانم سوشه«فردا . آن ها نيز او را خيلي دوست داشتند

. دفترها را گوشه ميز گذاشت و كتاب هايش را بست. كرد؟ پي ير او را نگريست
راواني وارد كالس ـنور غروب به ف. ان رسيده بودـيك روز به پاي. درس تمام شد

همچون » خانم سوشه«موهاي . ميزهاي براق و ديوارها مي درخشيدند. مي شد
با اين همه پي ير بيش از هر چيز به . بود تارهاي فلزي قيمتي و خالص شده

متاسف بود كه نمي تواند او را همراه . از پيام او متاثر شده بود. فكر مي كرد» مارتيه«
با . را تهديد نخواهد كرد» مارتيه«از طرفي خوشحال بود كه الاقل خطري . خود ببرد

. با خود ببرد مردد بود كه چه كتابي را. انگشت روي كتاب هايش ضرب گرفته بود
سرانجام آنچه را كه الزم داشت برداشت و مي خواست با ديگران خارج شود كه 

  .او را صدا كرد» خانم سوشه«
  خسته يا مريض نيستي؟. ـ چه شده پي ير؟ به نظر گرفته مي آيي  
  .ـ نه خانم  
  ـ به چه فكر مي كردي؟  

جود اين پي ير پايداري با و. مقاومت در مقابل صداي دل انگيز و نافذ او مشكل بود
  .كرد

  .ـ به هيچ چيز خانم  
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  .اين را فهميد و ديگر اصرار نكرد» خانم سوشه«. پي ير ميل نداشت چيزي بگويد
  . . . ـ مي تواني پيش دوستانت بروي، پي ير   

پسرك مي خواست به او بگويد كه تا چه حد، از اينكه . او غمگين به نظر مي رسيد
وي در ميان بگذارد، رنج مي كشد ولي سكوت كرد و بيرون  نمي تواند حقيقت را با

  .رفت
  .ـ خداحافظ خانم  

  .بچه ها جلوي در مدرسه منتظرش بودند
 ـ با تو چكار داشت؟  

  .به نظرش آمده بود كه من غمگين هستم. ـ هيچ  
  !شايد فكر كرده كه تو عاشق شده ايي: نجوا كرد» كلود«

وفادار نيز » لوييِ«. د پي ير به او اصابت نكندو با مهارت خود را كنار كشيد تا لگ
پي ير او را مطمئن كرد كه چيز مهمي نبوده و در ميدان از هم جدا . منتظر او بود

  .شدند
  .براي تو بهتر است كه زياد با من ديده نشوي: گفت» لويي«

  .اشگ در چشمانش جمع شده بود. با وجود اين هنوز نمي خواست او را ترك كند
  .مواظب خودت باش. . . ـ خُب   

  صرفنظر نمي كني؟: و ناگهان افزود
  .ـ نه  

. تنها ماند» لويي«نگاهي گويا رد و بدل كردند و سپس . دست هم را محكم فشردند
از وراي پرده اشگ هايش، هيكل ظريف پي ير را كه به طرف كليسا مي رفت به 

  .زحمت تشخيص مي داد
» مارتيه«پي ير بين آن ها به دنبال . مدنديك عده دختر از آن طرف ميدان بيرون آ

نيز او را ديده بود و كوشيد طوري قرار بگيرد كه بتواند از » مارتيه«. او را ديد. گشت
مسلماً از روي احتياط، ولي او را نگاه . وقتي نزديك شد، حرف نزد. كنارش بگذرد

قوي تر حس  كرد و در نگاهش آنقدر ايمان، دوستي و ستايش بود كه پي ير خود را
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مي توانست آن را ببيند و به » مارتيه«لبخند ناپيدايي كه فقط . به او لبخند زد. كرد
  .آن جواب بدهد

در آنِ واحد، افكاري دليرانه و نوعي . پي ير به راهش ادامه داد. دخترها رد شدند
. شد» دودولف«مثل هميشه در آخرين لحظه متوجه . تاثر روحش را در بر گرفته بود

زنبورها در اطراف او . در كنار درختان زيزفون و در آفتاب خود را گرم مي كرد او،
در هاله اي از نور به » دودولف«. وزوز مي كردند و عطر دلپذيري در فضا پيچيده بود

او را ديد، لبخند زد و با » دودولف«پي ير مي خواست دور شود كه . رويا فرو رفته بود
همچنان كه او را به جانب خود مي خواند . راز كردخوشحالي دستش را به سوي او د
به زودي همه چيز تمام خواهد شد، تو و من راحت : با كلمات تند و جويده ايي گفت

  . . . مي شويم 
  .هميشه او را متاثر مي كرد» دودولف«ديدن . پي ير خنده ي تلخي كرد

  .مبه زودي ما خوشبخت مي شوي. ـ تو خوب هستي، ولي من بزرگ هستم  
بدون شك رفتار خشن . دلش به حال او مي سوخت. پي ير سرش را تكان داد

آن ها را » دودولف«با وجود اين يك روز . آلماني ها فكر او را به كلي مختل كرده بود
له چه ـود ابـز اين موجـوانست بفهمد كه در مغـچه كسي مي ت. ات داده بودـنج

  .با نگاه و لبخندي غمناك او را دنبال كرد »دودولف«. مي گذرد؟ باالخره از او جدا شد
پي ير، كيف بر پشت، همان كيفي كه پر از مواد الزم براي انفجار راه آهن بود، با 

  .قدم هاي محكم به راه افتاد و به طرزي بي تفاوت از جلوي آلماني ها گذشت
ه بعد از اينك. مادرش در خارج از منزل كار مي كرد. ساعت شش، پي ير تنها بود
رداخت و سپس ـرد، مثل هميشه به درس هايش پـبسته را در اتاقش مخفي ك

نمي توانست مجسم كند كه فردا آن ها را . كتاب ها را لبخند زنان به كناري انداخت
، كلمه اسرار آميز كه دور دست و دست نيافتني »فردا«. دوباره به دست خواهد گرفت

داشت، شايد آخرين شب زندگي او،  بين آن لحظه و فردا، يك شب وجود. شده بود
د كه واقعه ي فوق ـبيشتر به نظرش مي رسي. ر اين را باور نمي كردـولي پي ي

العاده اي، او را براي هميشه از گذشته اش جدا خواهد كرد و بعد همه چيز آنقدر 
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متفاوت خواهد بود كه حتي نمي توانست حس كند چگونه خود را در زندگي جديدش 
از آنجا كه حوصله اش سر رفته بود، تصميم گرفت بيرون برود، . ناختباز خواهد ش

  .و اوضاع را ببيند» الساپي ني ير«به طرف 
. خورشيد ماه ژوئن گردبادي از غبار روي جاده سفيد به پا كرده بود. هوا گرم بود

درياي باشكوه، تا چشم . پروانه هاي كوچك رنگارنگ در كنار گودال پرواز مي كردند
مثل . پي ير هوس كرد خود را به اختيار اين امواج بسپارد. مي كرد، موج مي زدكار 

از . هميشه، هر وقت كه در تابستان از خانه بيرون مي رفت، لباس شنا به تن داشت
آهسته شنا كرد تا . فوراً لخت شد و در آب پريد. سراشيبي به سرعت پايين رفت

آن وقت متوقف شد و خودش را در . جايي كه ديگر پايش به كف دريا نمي رسيد
در آب فرو مي رفت، باال مي آمد، دست و پا مي زد، . اختيار امواج بازيگر گذاشت

  .دورتر مي رفت و دوباره آغاز مي كرد. نفسش مي گرفت و از لذت مي غريد
سرانجام از اين درياي ولرم، كه گاهي جرياني سرد از آن عبور مي كرد، خسته شد 

آن نقطه ساحل، كه لباس هايش به شكل توده ي كوچكي روي آن  و آهسته به طرف
. باد گرم او را نوازش مي كرد. روي سنگ ريزها دراز كشيد. قرار داشت، بازگشت

پي ير خواب آلود . ماسه پشتش را مي سوزاند و حشرات دريا پيرامونش مي گشتند
د و آرام و وقتي خشك شد، لباس پوشي. همه چيز به چشمش دلپذير مي آمد. بود

تازه به جاده رسيده بود كه صداي آشناي . خوشبخت در سربااليي به راه افتاد
شايد ناخودآگاه براي ديدن . تعجب نكرد. موتورسكيلت دوست آلماني اش را شنيد

  .سرباز توقف كرد و لبخند زد. او به آنجا رفته بود
  .پي ير به لبخند او پاسخ گفت

به نظر مي رسيد . را فشردنددست يكديگر . ز كردمرد دستش را به سوي پي ير درا
. به هم نگاه كردند. بت دوستي، اين دو موجود را به هم نزديك كرده استكه عاق

  .يكي صميمي و ديگري شرمگين بود، ولي صادقانه لبخند مي زد
  ـ آب تني كرده ايي؟  

 .موهاي پسرك هنوز خيس بود
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  .ـ بله  
  ـ خوب بود؟  
  .ـ بله  

  .خوشحال به نظر مي رسي: سرباز آلماني گفت. ادي جواب مي دادپي ير خيلي ع
  .روز قشنگي ست. هوا امروز خيلي خوب است: و اضافه كرد

  .ـ دريا هم زيباست  
  .براي پي ير، مثل اين بود كه رازي را فاش كرده باشد
دريا زيباست، مثل موسيقي و . ـ تو دريا را دوست داري؟ من هم همينطور

دوست . قبل از ما بوده و بعد از ما خواهد بود. ل دنياجاودان است، مث
همه چيز را مي داند و همه چيز را مي فهمد و زماني كه . وفاداري ست

  .انسان او را دوست دارد، فقط مي تواند او را دوست داشته باشد
شايد براي اينكه از دريا دور بود و جايي دور از دريا . پي ير به پدرش مي انديشيد

  .ودمرده ب
  .بله، من دريا را دوست دارم: پسرك زمزمه كرد

» .تو هميشه دريا را دوست خواهي داشت! مرد آزاد«: مرد آلماني به آهستگي گفت
دريا را هميشه دوست داشته باش، مثل همه . اين را يكي از شاعران بزرگ شما گفته

  .چيزهايي كه خوب و بزرگ هستند، پسرم
من هيچ وقت از : مانع او شد و به سرعت گفت سرباز مي خواست برود كه پي ير

  .شما تشكر نكرده ام
  .آلماني نگاه كرد، فهميد و خنديد

  .ـ چرا، هميشه بر خالف ميلت آن را به من فهمانده يي  
اگر شما . ـ من از شما متشكرم و از اينكه شما را شناختم خوشحالم
  .شدم فرانسوي بوديد، از اينكه دوست شما باشم خيلي خوشوقت مي

  . . . من از اينكه دوست تو هستم خيلي خوشوقتم : آلماني خيلي جدي گفت
  . . . ـ بله   
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رق ـولي ف: رد ادامه دادـر كه با صداي ظريف و شتاب زده اي صحبت مي كـپي ي
  .مي كند

  ـ چرا؟  
  .سرباز با مهرباني پي ير را مي نگريست

ند در خارج از جنگ و مردان فرانسه و همه كشورهاي جهان مي توان. . . ـ 
حتي در زمان جنگ دوست هم باشند البته اگر احساسات مشتركي داشته 

  .باشند
  ـ اينطور فكر مي كنيد؟

  .ـ مطمئنم
  .آلماني لبخند غمگيني زد

  .ـ بعد ها، شايد تو هم همينطور فكر كني
  .ولي پي ير ديگر گوش نمي كرد، فقط فكر مي كرد

  همه چيز، مي شنويد؟. شكر مي كنمـ من به خاطر همه چيز از شما ت  
سرباز دستش را روي شانه ي او گذاشت و در حاليكه موهاي او را نوازش مي كرد 

از تو به خاطر دوستي ات تشكر مي كنم و به خاطر . من هم همينطور: گفت
او . به اميد ديدار و فراموش نكن كه هميشه دريا را دوست داشته باشي. سخنانت

  .ه آن هايي كه دوستش دارند خيانت نمي كندبزرگ است و هرگز ب
  .موتور غريد و به راه افتاد

  . . .ـ خداحافظ   
  .ـ خداحافظ  

پي ير او را با نگاه . ابر غبار آلود دور شد. پسرك هنوز در كنار جاده ايستاده بود
  !به اميد ديدار: دنبال كرد و زمزمه كرد

ها مي توانند دوست هم باشند، البته مردان همه كشور«. پي ير متفكرانه به راه افتاد
اين افكار را از سرش بيرون راند و شروع » .اگر احساسات مشتركي داشته باشند

 گمانم كه دير شده باشد، مادرم چه خواهد گفت؟: كرد به دويدن
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بود آن را سنگين لوازمي كه در آن گذاشته . پي ير كيف پارچه اي را به دوش انداخت
نگاهي به اطرافش انداخت تا ببيند آيا چيزي را فراموش كرده يا نه؟ چراغ . مي كرد

دستش را روي دستگيره . خوابش را خاموش كرد و در تاريكي به پنجره نزديك شد
بي حركت گوش فراداد تا اگر صدايي از اتاق مادرش  گذاشت و لحظه اي طوالني، 
غافلگير شدن، هيجان لحظه حركت او را به زمين  بيايد، بشنود ولي از ترس

  .ميخكوب كرده بود
در قلب اين وطن . انگشتانش روي دستگيره خشك شده بود. دلش گرفته بود

او نمي توانست . پرست كوچك، قطره اشگ سوزاني به خاطر مادرش جاري بود
ند سعي مي كرد اين سوزش را حس نك. براي آخرين بار از مادرش خداحافظي كند
مي دانست كه بايد در آن شب، همه چيز . وگرنه همه شجاعتش را از دست مي داد

با شهامت سرش را تكان داد، پشتش را صاف كرد و در دل . را در راه وطن فدا كند
ريه هايش را از . با احتياط دريچه را گشود و خارج شد. از مادرش خداحافظي كرد

دريچه را بست و گوش به . ه بود پر كردعطر علف ها و برگ ها، كه در فضا پراكند
جاده را . اشباح شب، شگفت و تهديد آميز بودند. زنگ و محتاط در جاده به راه افتاد

از بين تاك ها گذشت و . زود رها كرد و از كنار پرچين مزرعه ايي به راهش ادامه داد
ت دريا همهمه ي يكنواخ. از پشت گندم هاي بلند مزارع رد شد. به مرغزاري رسيد
به نظرش مي رسيد . ستارگان در آسمان بي ماه مي درخشيدند. به گوش مي رسيد

6 
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در محل . به مسافرخانه رسيد. قدم بر مي دارد» سن ژاك«كه در جاده درخشان 
» الساپي نير«مي رفت به طرف » پورت آن مر«و » بل گيون«تقاطع جاده هايي كه به 

بايد . د ولي سخترين قسمت راه هنوز باقي بودتقريباً يك كيلومتر راه رفته بو. پيچيد
از جاده كه هيچ پناهي نداشت عبور مي كرد تا به توده شن هايي كه در مسير راه 

با پنجره هاي خاموشش، » الساپي نير«در سمت راست عمارت . آهن بود برسد
با  براي اينكه. نگهبانان جلو در آن كشيك مي دادند. هنوز كامالً به خواب نرفته بود

هيچ رفت و آمدي » بل گيون«در جاده . آنان برخورد نكند، راهي دور را طي كرده بود
بانگ امواج تيره دريا سكوت را . ل از اينكه عبور كند به تاريكي خيره شدـقب. نبود

باد زير پل سنگين و زنگاري كانال مي پيچيد و صداي خشكي از . مي شكست
  .دريچه هاي بسته آن به گوش مي رسيد
از كنار نرده هاي پل گذشت . به كانال رسيد. پي ير با اطمينان شروع به دويدن كرد

او سايه . هيچ كس او را نديده بود. و عاقبت به توده هاي شن و بوته هاي گز رسيد
. كوچكي بود كه ميان سايه هاي مجهول اشياء مي لغزيد، مي خزيد و گم مي شد

قلبش از شادي و غرور، و هم . زمين انداختباالخره به خط آهن رسيد و خود را روي 
پي ير رفته رفته آرامش . همه چيز پيرامون او ساكت و منجمد بود. از ترس مي تپيد

خود را باز يافت و سپس، همچنان كه روي زمين مي خزيد در امتداد خط آهن پيش 
محل مناسبي پيدا كرده . بعد متوقف شد. رفت و با دست به آزمايش خاك پرداخت

. قبل از اينكه كارش را شروع كند، از روي احتياط به پشت سرش نگاه كرد. ودب
رار، اولين ـري با او فاصله داشت، به هنگام فـدود صد متـه كه در حـرخانـمساف

حال كه به قسمت اصلي كار رسيده بود، . پناه گاهش قبل از رسيدن به مزارع بود
ه چگونه بايد زمين را حفر كند، مي دانست ك. حس مي كرد كه همه كار آسان است

شب آنقدر آرام بود كه به نظرش مي رسيد هيچ خطري وجود . ديناميت ها را بگذارد
وحشتي كه در . فرار خيلي آسان تر بود. حتي از اينكه تنهاست خوشحال بود. ندارد

  .ابتدا به او دست داده بود به نظرش مسخره مي آمد
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را به دست گرفت و آهسته شروع كرد به گود  ميله. كيفش را با احتياط خالي كرد
ته آن مي بايست به اندازه كافي وسيع باشد تا بتواند ديناميت ها را . كردن زمين
. سكوت كامل بود. گاه گاه دست از كار مي كشيد و گوش فرا مي داد. جاي بدهد

لي هوا مي آمدند گپ زنان از جاده گذشتند، و» بل گيون«تنها يك بار دو سرباز كه از 
. آنقدر آرام بود و آنها به قدري بي احتياط، كه پي ير از خيلي دور صدايشان را شنيد

الساپي «سربازها به طرف . پشت گزها، روي زمين خوابيد و منتظر شد تا رد شوند
. دوباره ميله اش را برداشت و به كار پرداخت. پي ير نترسيده بود. مي رفتند» نير

آسمان پر ستاره و درخشان، . كف آلودش را به ساحل مي زدكمي دورتر، دريا امواج 
وقتي همه چيز آماده شد، ساعت در حدود يك بعد از نيمه . زمين را در برگرفته بود

ماق و چوب به مشامش ـوي سنگ چخـب. ه بودـاعضاء بدنش درد گرفت. شب بود
. يدزبانش را روي لب هاي خشكش كش. مي خورد و رطوبت شن ها را حس مي كرد

  .با دست خاك آلودش دسته اي از موهايش را كه به پيشانيش چسبيده بود، باال زد
مسافرخانه كامالً به خواب . همه چيز آرام بود. نيم خيز شد و به اطراف نگريست

كه در سايه ها گم شده بود، » الساپي نير«از توده نامشخص عمارت . رفته بود
 .چيزي ديده نمي شد

دوباره دراز كشيد و همه را . ا برداشت و فتيله را آهسته باز كردپي ير ديناميت ها ر
فتيله را از راهروي باريك . در ته گودال قرار داد و با سنگ آن ها را محكم كرد

وقتي از جا برخاست در . فقط سر فتيله بيرون مانده بود. گذراند و دهليز را پوشاند
نه اينكه بترسد، . مردد بود در عين حال. چشم هايش برقي از رضايت مي درخشيد

. بلكه اينكار به نظرش آنقدر عظيم و شگرف مي آمد كه جرات اجراي آن را نداشت
بعد . مدتي آن را الي انگشتانش چرخاند. يك چوب كبريت از قوطي خارج كرد

راهي را كه بايد تا . نگاهي به اطراف انداخت تا مطمئن شود كه كسي نمي آيد
با توجه به خطري كه در پيش داشت اطمينان خود . زيابي كردمسافرخانه مي دويد ار

فقط سر آن از زير سنگ ها . را از دست داد ولي سرانجام، مصمم روي فتيله خم شد
چوب كبريت را به قوطي . با دست ها، بدن و كيف چرمي آن را پوشاند. بيرون بود
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پس فتيله را روشن نزديك كرد، چمباتمه زد تا بهتر بتواند شعله را مخفي كند و س
پس از چند لحظه وحشت، پي ير از جا . فتيله به هم پيچيد و ناپديد شد. كرد

فراموش كرد . حس كرد كه شعله با سرعت مرگ آوري پيش مي رود. برخاست
از ميان توده هاي گز و توده هاي شن به سرعت هر چه تمام تر، . كيفش را بردارد

  .بدون اينكه ديده شود، دور شد
خه هايي كه پيشانيش را مي خراشيد يا سنگ هايي كه وقتي چهار دست و پا به شا

بدون اينكه نگاه كند از پل . راه مي رفت، دست هايش را مي دريد، توجهي نمي كرد
نفس زنان، در حاليكه پاهايش هنوز . كانال عبور كرد و باالخره به مسافرخانه رسيد

ت كه انفجار عظيمي يك قسمت چيزي نگذش. مي لرزيد، پشت آن بر زمين نشست
پي ير بيش . خاك و سنگ به اطراف پراكنده شد. از راه آهن را به كلي از هم پاشيد
  .از آنچه كه مي ديد، حدس مي زد

. به گوش رسيد» الساپي نير«در همان لحظه، صداي فرياد و دستور از طرف 
ودش ـاز وج رـور افكني كه پي يـر شدند و نـازهاي مسلح روي جاده سرازيـسرب

همه . بي اطالع بود، ناگهان روشن شد و آهسته شروع به چرخيدن به دور خود كرد
  .چيز در نور ديده مي شد

پي ير وحشت زده ايستاد و سپس مانند يك خرگوش هراسان به طرف مزرعه ها 
تيرها از . خارج از حيطه نور تا گندم ها دويد و آنجا خود را به زمين انداخت. دويد

آلماني ها از شدت غضب، بي هدف به همه طرف شليك . ف زوزه مي كشيدندهمه طر
تيرها از بيخ گوشش . پي ير ميان گندم ها كه خم مي شدند جلو مي رفت. مي كردند

حس كرد كه يك مشت خيلي محكم، به پهلويش . ناگهان تكاني خورد. رد مي شدند
گرمي را زير انگشتانش مايع . بي اراده دستش را روي پيراهنش كشيد. خورده است
به . از اينكه آنجا، وسط مزرعه ها بميرد، ترس عظيمي او را گرفت. حس كرد

داستان شكارچي هايي فكر مي كرد كه گاه، حيوان شكار شده را چند روز بعد پيدا 
از اين وحشت نيرويي تازه گرفت، برخاست و تلو تلو خوران و متزلزل به . مي كردند
  .پيش رفت
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سعي كرد به هر . د متوقف مي شد، ولي حواسش را از دست نداده بودگاهي از در
قيمتي شده به خانه برسد و مادرش را كه هدف نهايي اين راه پيمايي نااميدانه بود، 

كودك قهرمان، به پسر بچه كوچكي تبديل شده بود كه در آرزوي بوسه ها، . ببيند
. ماني ها از دور مي دويدندآل. لبخندها، مهرباني ها و دلداري مادرش، مي سوخت

وقتي آن ها را روي جاده، در چند متري خويش احساس كرد، خود را به زمين 
خيلي دلم ! را ببخشـمامان، م: زمه كردـال زمـوشيار و نيمه حـمه هـانداخت و ني

 .مي خواست كه مثل مردها مبارزه كنم

ن، كه هنوز ـطعه زميآنطرف يك ق. اله ايي كرد، بلند شد و به راهش ادامه دادـن
ساقه هاي گندم در آن باقي بود، شيرواني خانه كوچكشان را در تاريكي تشخيص 

بدون احتياط و با نيرويي تازه مي خواست به سوي خانه بدود كه ناگهان شبحي . داد
من : قبل از اينكه فريادي از وحشت برآورد، نجوايي شنيد. از تاريكي بيرون آمد

آلماني ها سر چهار راه هستند و همه . نبايد به خانه برگردي.  ! . .»مارتيه«هستم، 
  .راه ها را مسدود كرده اند

  . . .اگر بداني : فقط گفت. پي ير با وجود تب و درد، او را شناخت
لبخند رقت بار و پر از مهرباني به . از ديدنش زياد متعجب نبود. او را نگاه كرد

خود را به زمين » مارتيه«. زد و از حال رفتدوستي كه از تاريكي بيرون آمده بود 
  .انداخت و سر او را بلند كرد

. اگر بداني چقدر درد مي كشم. آلماني ها مرا زخمي كرده اند: ر ناله اي كردـپي ي
  .مي خواهم مادرم را ببينم. مي خواهم به خانه بروم

  .مبهوت مانده بود ولي به پي ير كمك كرد تا برخيزد» مارتيه«
» برتراند«پشت منزل » لويي«. نمي توانيم اينجا بمانيم. بايد برويمـ بيا 

  .سعي مي كنيم تو را به خانه خودمان ببريم. منتظر ماست
  .پي ير سرانجام روي پا ايستاد، ولي سرش را لجوجانه تكان مي داد

من به او نگفته بودم كه بيرون مي روم . من مي خواهم مادرم را ببينم. ـ نه
  . . . د كه زخمي شده ام و اگر بدان
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اگر . اما تو نمي تواني اينجا بماني. من بعداً به او خبر مي دهم. ـ بله پي ير
  .تو را ببينند بي رحمانه به طرفت شليك مي كنند

خود را به شانه . پي ير ناراضي بود، ولي قبول كرد .به خودش فكر نمي كرد» مارتيه«
  .رين وجهي به او كمك كندسعي كرد كه به بهت» مارتيه«. او آويخت

آلماني ها از وجود اين اشباح كه . از جاده صداي فرياد و دستور به گوش مي رسيد
  .در ظلمت مزرعه هايي كه خوب مي شناختند، مخفي شده بودند، اطالعي نداشتند

دوستش را از ميان خرمن هاي علوفه ي تازه رد كرد و او را پشت آخرين » مارتيه«
  .كه به طرف او مي آمد رفت» لويي«به سراغ خرمن رها كرد و 

  .نمي شود وارد دهكده شد. ـ آن ها همه جا هستند  
: بدترين چيزها را با وحشت مجسم كرد» لويي«. مارتيه او را در جريان گذاشت

  خواهد مرد؟. . . يعني 
بايد محل مطمئني پيدا كنيم كه . ولي خيلي درد دارد. ـ نه، فكر نمي كنم

  .بكشد بتواند دراز
  .در ذهنش به جستجو پرداخت» لويي«

  .در پناهگاه خودمان. ـ من غير از پارك، محلي به فكرم نمي رسد  
  ـ ولي چطور تا آنجا برويم؟  
  .»ژاك تورن«ـ از طرف كوچه ي دفتر و باغچه   
  ـ در باغچه باز است؟  
  .ـ بله  

آشفته » لويي«. او با چشمان باز آن ها را مي نگريست. به سوي پي ير برگشتند
  .سوي او دويد

  تو را ديده بودند؟. . . تو را زخمي كردند ! ـ پست فطرت ها  
  .به همه طرف شليك مي كردند. ـ نه  
  .رفيق عزيز، ما صداي انفجار را شنيديم. ـ ولي موفق شدي  

  .پي ير لبخند غمگيني زد
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  هتري؟حاال ب: ، منقلب سرش را بر گرداند و با صداي گرفته ايي پرسيد»لويي«
پدر و مادرت . هيچ دردي ندارم. يك طرف بدنم بي حس شده. ـ بله، كمي

  چه خواهند گفت؟
آلماني ها همه جا : با ناراحتي گفت. اين سوال را پيش بيني نكرده بود» لويي«

  .هستند، مجبوريم تو را به پارك ببريم
  ـ به پارك؟  

بعداً مي توانيم تو  .ـ بله تنها جايي ست كه مي توانيم تا فردا آسوده باشيم
  .را به خانه برگردانيم

حال كه نمي توانست به خانه . قادر نبود تصميم بگيرد. پي ير چشمانش را بست
اكنون . از طرفي دوستانش نيز در همان وضع بودند. برگردد، برايش فرقي نمي كرد

كه كمي استراحت كرده و آرام تر شده بود، مي خواست بپرسد كه چطور به 
كه خود را مسئول دوستش مي دانست مصمم بود » لويي«آمده بودند ولي سراغش 

  .كه هر چه زودتر او را به پناهگاه برساند
  ـ مي تواني كمي راه بيايي؟  
  .ـ سعي مي كنم  

  .به كمك آن دو، پي ير بپاخاست
  ـ چطوري پي ير؟  

نبايد . غير از يك جور سوزش، هيچ درد ديگري حس نمي كنم. ـ خوبم
  .رناك باشدزياد خط

خواست او را نگه دارد، دستش به » لويي«وقتي . با وجود اين تلو تلو مي خورد
كه » مارتيه«مرتعش شد، ولي به سوال . پيراهن خشك شده از خون پي ير خورد
  .فقط غر غر كرد. متوجه پس كشيدن او شده بود جواب نداد

  .ـ نبايد وقت را تلف كرد  
  مي رويم؟ از طرف كوچه دفتر: پي ير پرسيد

  .ـ بله، آلماني ها آنجا نيستند  
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. بچه ها در ظلمت كوچه باريك ناپديد شدند. در حقيقت هم آلماني ها آنجا نبودند
پشت سرشان در چوبي را » لويي«. عبور كردند» تورن«سپس از باغچه خانواده 

  .براي رسيدن به پارك مي بايست از جاده عبور كنند. بست
  .وانيم برويممي ت: نجوا كرد» لويي«

  .به سرعت عبور كردند و پشت درختان مخفي شدند
  نمي توانيم از جاده اصلي پارك برويم؟: مارتيه مضطرب پرسيد

  تو مي تواني از ديوار باال بروي پي ير؟. از كنار پارك تا برج مي رويم. ـ نه  
از اين گذشته راه ديگري وجود ندارد، مگر اينكه از . ـ اگر كمكم كنيد، بله

  !آلماني ها اجازه بگيريم و از راه قصر وارد شويم
زير » مارتيه«و » لويي«پي ير لنگ لنگان، و در حاليكه . هر سه آهسته خنديدند

از آن ها جدا شد و به » لويي«پاي برج، . بازوهايش را گرفته بودند، به برج رسيد
الي ديوار وقتي با. كمك دست و پا از ناهمواري هاي ديوار و پيچك ها باال رفت

پي ير . از پائين او را كمك كرد» مارتيه«. رسيد دستش را به سوي پي ير دراز كرد
. با دست آزادش خود را باال كشيد و عاقبت، خسته و بي حال، آن طرف ديوار افتاد

وقتي حال پي ير جا آمد، چند قدمي در خيابان اصلي . به آن ها پيوست» مارتيه«
اين گودال . خل پناهگاهي شدند كه خوب مي شناختندپارك پايين رفتند و سپس دا

  .عميق در ميان شاخ و برگ ها كامالً ناپيدا بود
  .الاقل اينجا خيالمان راحت است: زمزمه كرد» لويي«

  .آن ها به پي ير كمك كردند تا روي زمين پوشيده از برگ و علف دراز بكشد
  خوبي؟: پرسيد» لويي«

  . . . ـ بله، متشكرم   
. مخفيگاه مطمئني بود. ديگران نيز در كنار او نشستند. ند لحظه ساكت ماندپي ير چ

هيچكس از . صداهاي خارج، از وراي لرزش برگ ها، خفيف تر به گوش مي رسيد
پي ير، با وجود خستگي زيادي كه . بيرون نمي توانست وجود آن ها را حدس بزند
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اطر همه چيز متشكرم متشكرم، به خ: خطوط چهره اش را عميق تر مي كرد، گفت
  ولي چطور شد كه شما به كمك من آمديد؟

تو . به من گفت خجالت مي كشد كه گذاشته اييم تو تنها بروي» مارتيه«ـ 
در معرض خطر بزرگي بودي و ما نيز مي بايست در اين خطر با تو سهيم 

اينطور . اين بود كه شانس آورديم و توانستيم از خانه فرار كنيم. باشيم
  ؟»مارتيه«نيست 

  .ـ بله، ولي تو هم كامالً موافق بودي
  .يك كمي. ـ مسلم است

  .پي ير لبخند زد
  ولي پدر و مادرتان چه مي گويند؟. . . ـ متشكرم   

  .در مورد خودش هم همين مساله وجود داشت. چهره اش در هم رفت
  .حاال ديگر نمي توانند به ما حرفي بزنند. ـ فردا برايشان تعريف مي كنيم  

اين صداها حتماً او را بيدار كرده است، حاال چه فكر «. پي ير به مادرش فكر مي كرد
  »مامان مرا مي بخشي؟. مي كند؟ بايد از ترس ديوانه شده باشد

درد : رسيدـگران پـوجه شد و نـمت» هـمارتي«. اري شدـش جـبي صدا اشگ هاي
  مي كشي؟
  .ـ نه، نه  

  .كرد با اشاره به خواهرش بفهماندسعي » لويي«. پي ير سرش را برگرداند
پيرامون آن ها، عطر پيچك ها با بوي برگ هاي كپك زده در آميخته بود، ولي آن ها 

  .توجهي نمي كردند
  .ـ الاقل اينجا هيچ خطري ندارد  

در واقع اينطور به نظر مي رسيد كه در آن گوشه دور، انسان، جنگ و مردم را 
ور به نظر مي رسيد كه بچه ها با وجود آرامش همه چيز آنقدر د.  فراموش مي كند

نتوانست مقاومت » لويي«بعد از چند لحظه، . نسبي، خود را گم شده حس مي كردند
  .كند
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  .ـ من مي روم ببينم چه خبر است  
  .بهتر است همين جا بماني: او را نصيحت كرد» مارتيه«

  .ـ دور نمي روم  
  .مواظب باش: پي ير زمزمه كرد

  .شاخه ها پشت سرش بسته شدند. دال بيرون رفتاز گو» لويي«
تو دختر شجاعي هستي : و پي ير مدتي ساكت بودند، بعد پي ير گفت» مارتيه«
  .من هرگز آنچه را كه تو امشب برايم كردي فراموش نخواهم كرد. »مارتيه«
من خودم اصرار . . . اوه ، خيال مي كني : بر خالف ميلش خنديد و گفت» مارتيه«

  .ه با شما بيايمكردم ك
را چند دقيقه پيش گريه مي كردي؟ درد مي كشيدي؟ ـچ: و سپس با ناراحتي پرسيد

  يا اينكه به مادرت فكر مي كردي؟. . . 
  .پي ير سرخ شد و جوابي نداد

گوش كن، اگر تو نتواني راه بروي من فردا صبح مي روم و او را خبر : او دوباره گفت
  .مطمئنم كه مي فهمد. ريف مي كنممي كنم و همه چيز را برايش تع

  .پي ير  جرات انكار نداشت
ـ هر طور كه مي خواهي، ولي فكر مي كنم بتوانم به تنهايي به خانه 

 .برگردم

بايد لباس هايت را عوض . . . ـ ولي آلماني ها مي بينند كه مجروح هستي 
  .كني

روي آن به چشم در تاريكي لكه بزرگ و سياهي . پي ير نگاهي به پيراهنش انداخت
  .مي خورد
  . . . ـ ولي آنچه به تو گفتم حقيقت دارد   

  .ظاهر شد» لويي«شاخه ها تكان خوردند و 
  ـ خُب بچه ها، چطوريد؟  
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پي ير چشمانش را بسته بود و جمله هاي . به او اشاره كرد كه ساكت شود» مارتيه«
  .بي سر و تهي مي گفت كه براي آن ها نامفهوم بود

او هـرگز خيانت . دريا چيـز با شكوهي ست. را دوست دارمـ من دريـا 
  . . . نمي كند 

مردد بود » لويي«. آهسته چيزي در گوشش گفت» مارتيه«. متحير مانده بود» لويي«
چرا، ما بايد به مادرش خبر بدهيم تا خيالش راحت : ولي دخترك اصرار مي كرد

نستيم او را به مدرسه ببريم اگر مي توا. هم بايد بگوييم» خانم سوشه«به . شود
  .در تب مي سوزد، حالش لحظه به لحظه بدتر مي شود. خيلي بهتر بود

  .ـ ولي چطور او را ببريم؟ ما را مي بينند  
  .ـ بايد كاري كرد  

را » خانم سوشه«تو سعي كن . مطمئن تر است. ـ مگر اينكه هر دو برويم
  .به خطر مي اندازيم خبر كني تا بيايد و من مادرش را، ولي خودمان را

  ـ و او؟ آيا او خودش را به خطر نيانداخت؟
در . شايد حق داشته باشي: باالخره گفت. مردد بود كه او را تنها بگذارد» مارتيه«

  .واقع اينجا خطري متوجه او نيست
  پي ير، مي شنوي؟: پي ير را صدا زد

  .بله: او با صدايي كه گويي از دور مي آمد، گفت
  .ما مي رويم پي كسي كه از تو مواظبت كند: امه داداد» مارتيه«

  ـ كي؟  
  .»خانم سوشه«ـ   
 ـ چرا؟  

  .ـ او مي تواند از تو پرستاري كند  
  .ـ ولي نمي تواند بيايد  
  .ـ برايش توضيح مي دهم  
  .ـ هر طور دلتان مي خواهد  

Bluewater512a@AOL.com



 158

ز و شاخه ها دوباره با. پي ير چشمانش را بست. با تاسف او را رها كرد» مارتيه«
مامان، . . . فرانسه . آزادي، آزادي عزيز: او تنها بود و هذيان مي گفت. بسته شدند
  .مرا ببخش

پي ير تكاني خورد و . دقايق مي گذشتند و نيسم خنك سحر وارد پناهگاه مي شد
  .ناليد

مثل . دوباره و سه باره، لرزيد. ناگهان در اعماق خوابش، صداي انفجاري را شنيد
صداي فرياد و نعره ي كه از طرف پارك . ه آهن دوباره منفجر مي شداين بود كه را

مبهـوت به . نشست و نگاه كرد. به گوش مي رسيد او را از كرختي بيـرون آورد
آتشي عظيم در طلوع خاكستري . شعله يي كه از برگ ها باال مي رفت نگريست

به سختي از مانند اينكه در كابوس راه برود، . پي ير برخاست. شعله ور بود
خود را از الي شاخه ها كه مانع او بودند بيرون كشيد و . ديوارهاي گودال باال رفت

در روشنايي شعله هاي . متزلزل به طرف قصر، كه در آتش مي سوخت به راه افتاد
زير صنوبرها مردي راه . جلوتر رفت. آتش اشباحي را ديد كه به هر سو مي گريختند

. را شناخته بود ولي برايش بي اهميت بود» دودولف«او  .پي ير متوقف نشد. ميرفت
بدون شك او قصر را منفجر كرده بود، ولي . هر چند ذهنش را كمي روشن كرد

غريزه ي حيوانات و ديوانگان او . در وسط چمن ها ايستاد. چگونه؟ ديگر فكر نكرد
زمين افتاده جستجو كرد و ديد در گوشه يي روشن، مردي روي . را به آنجا آورده بود

. با قدم هاي لرزان جلو رفت. دوست آلماني اش بود. پي ير فوراً او را شناخت. است
قطعه . به نظر مي آمد كه سرباز خوابيده است. هنگامي كه نزديك او رسيد، زانو زد

. پي ير مدت درازي او را تماشا كرد. عكسي در دست داشت، عكس فرزندانش
  .مي غلتيد و روي شانه ي مرد مي افتاداشگ ها بي صدا روي گونه هايش 

  . . .دوست من : زمزمه كرد
سپس سرش سنگين شد و مثل گياهي كه درو كنند، لغزيد و بي هوش در كنار مرد 

  .آلماني از حال رفت
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به اين جنگ بچه ها و ديوانگان، صداي توپ ها و بمب هاي متفقين كه براي نجات 
اين صداها را نشنيد و فرياد زخمي  سرزمينش آمده بودند، پاسخ گفت ولي او

  .شدگاني كه قرباني كينه ي بي گناهي شده بودند، به گوشش نرسيد
به » خانم سوشه«يك ساعت بعد، مادرش و . در آرامشِ بي هوشي، خواب مي ديد

  .و به كمك احساساتشان او را در آنجا يافتند» مارتيه«و » لويي«راهنمايي 
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آقاي «. مادرش از او پرستاري مي كرد. پي ير آرام آرام سالمتيش را باز يافت
از ـه اش را بـوه از دست رفتـكه پس از دوران سخت زندان، كم كم ق» شونـپي

را در انتظار بهبودي كامل » پورت آن مر«كه هنوز كالس » خانم سوشه«مي يافت و 
دوستانش همگي مراقب حال . ه مي كرد، به او دلگرمي مي دادندادار» آقاي پيشون«

جراحت پي ير و تزلزل روحي يي كه از انفجار قصر به او دست بود، كم كم . او بودند
او هيچ چيز را فراموش نكرده بود، ولي زمان و وجود دوستاني كه . التيام مي پذيرفت

اطراتش مي كاست و آن ها را تقدير برايش باقي گذاشته بود، تدريجاً از كراهت خ
 .در مه نازكي از اندوه فرو مي برد

ر نور ضعيف شادي جان ـپيروزي متفقين اكنون قطعي بود و در قلب رنجيده پي ي
فاجعه يي كه پي ير شاهد آن بود در او نوعي نااميدي ايجاد كرده بود كه . مي گرفت

رده بود احساس غرور ـتي از كاري كه كـاو ح. ايي يابدـوانست از آن رهـنمي ت
. حركت ناچيز او در توده ي اعمال عظيم روز حمله بزرگ گم شده بود. نمي كرد

سپس روزهايي فرا رسيد كه متفقين پيشروي مي كردند و آلماني ها عقب نشيني، 
ژنرال دوالتر «و » ژنرال لوكلرك«روزهاي فراموش نشدني كه نام هاي پر افتخار 

  .ه بود، روزهاي پيروزيبر آن نقشه بست» دوتاسيني
پاريس، گرونوبل، ليدن، استراسبورگ و : شهرها يكي پس از ديگري آزاد مي شدند 

مبارزان كه در شكست دشمن سهم به سزايي داشتند از مخفيگاه هايشان بيرون 
  .مي آمدند

7 
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پي ير اين چيزها را مي دانست، زماني كه هنوز نمي توانست از تختخواب بيرون 
او . رده بودندـرايش به تفصيل تعريف كـين حوادث و پيروزي ها را بهمه ا. ايدـبي

مي بايست از پيروزي متفقين خوشحال باشد و خوشحال بود، ولي چيزي در او مرده 
  .بود

او در ابتدا فكر كرده بود كه پسرش . ، اغلب پسرش را نظاره مي كرد»خانم لوگراند«
او مراقبت كرده بود و زخم هايش  را از دست خواهد داد و سپس لحظه به لحظه از

او به پسرش افتخار مي كرد و از ديدن نگاه هاي تيره پي ير . را شفا داده بود
  .غمگين بود

سعي مي كرد دل پي ير را به دست آورد و توجه اش را به چيزي » آقاي پيشون«
  .جلب كند ولي او صبورانه و بي نشاط به استادش جواب مي داد

نامه اي براي فرزندان دوست آلماني اش » آقاي پيشون« با اين همه به كمك
  .»هانس گفرلد«: اكنون نام او را مي دانست. نوشت

نامه تاثر انگيزي بود كه در آن، پسرك . پسر بزرگ او، كارل، به نامه پي ير جواب داد
از دوستي پي ير و پدرش و از اينكه به خاطر آن ها روي جسد او اشگ ريخته بود، 

  .كردتشكر مي 
از . اين دو بچه كه جنگ، پدرانشان را از آن ها گرفته بود، همديگر را درك مي كردند

  .اين نامه دوستي بزرگي به وجود آمده بود
حتي در زمان بدترين جنگ ها، مرداني كه همه چيز، آن «: پي ير اغلب مي انديشيد

  ».ها را بر ضد هم بر مي انگيزد، مي توانند دوست باقي بمانند
يك روز پي ير . دوستان با وفايش هر روز به ديدن او مي آمدند» مارتيه«و » ييلو«

رگز ـما ه. گ كار بچه ها نيستـمن حاال مي فهمم كه جن: اقرار كرد» وييـل«به 
  .نمي بايست آنچه را كرديم انجام دهيم

  .ـ درست است  
  .ولي هيچ چيز نتوانست مانع ما شود: . . . و با وجود اين افزود

  .اين هم درست استـ   
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آيا در زندگي احظه هايي وجود ندارند كه انسان بايد بر «: پي ير متفكرانه گفت
او خوب مي دانست كه اين » خالف عقل سليم و به هر نحوي كه شده مبارزه كند؟

كلمات، وقتي از دهان يك بچه بيرون بيايند ارزشي ندارند و نبايد هم ارزشي داشته 
  .باشند

صلح در ما به امانت گذاشته شده و . كودكي سن صلح است: فتپس به دوستش گ
ما بايد آن را مانند چيز گرانبهايي حفظ كنيم، تا سن عقل، كه وظايف زيادي به 

  .همراه دارد، برسد و اين امتياز را از ما بگيرد
مرا به دليل خطري كه براي : صحبت مي كرد از او پرسيد» مارتيه«روز ديگري كه با 

  آوردم مي بخشي؟ تو بوجود
  .دخترك او را نگريست

انسان از يك دوست نمي پرسد آيا حق . ـ اوالً پي ير، تو دوست من هستي
در ثاني، آنچه تو كردي، . فقط او را همراهي مي كند. دارد يا در اشتباه است

نه، من . درست همان چيزي بود كه همه ما در آرزوي انجامش مي سوختيم
به خصوص از اينكه توانستم . احساس غرور مي كنماز اين كه با تو بودم 

و از طرفي مگر تو يك قهرمان نيستي؟ همه از . به تو كمك كنم خوشحالم
  . . .تو صحبت مي كنند 

 و اگر مرده بودي كوچه اي را به نام تو نام: . . . ناگهان به گريه افتاد» مارتيه«
  .گذاري مي كردند

سعي كرد كه . بلوطيش هنوز تكان مي خوردموهاي . نگريست» مارتيه«پي ير به 
  .دست او را بگيرد، دخترك از وراي اشگ هايش به او نگاه مي كرد

  . . .چون تو هنوز زنده يي . . . ـ من چقدر احمق هستم، نه؟   
هر چند دوست . بله، او زنده بود و زندگي ادامه داشت. پي ير كوشيد مثل او بخندد

چند پدرش مرده بود و زن ها و بچه هاي زيادي در آلماني اش كشته شده بود، هر 
  . . .خانواده هاي فراواني گريه مي كردند 
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. پي ير نمي توانست منظره آن مرد را كه روي چمن ها افتاده بود فراموش كند
آيا خواهد توانست . و همه دوستانش نگران او بودند» خانم سوشه«، »آقاي پيشون«

  ند؟بر ياس و نااميدي خويش غلبه ك
تصميم گرفته بود كه به محض اينكه حال پي ير بهتر شد او را در » آقاي پيشون«

درسش كمك كند و اين هم دليل ديگري براي نزديك تر شدن استاد و شاگردي 
آيا او مثل پدرش دريانورد خواهد شد يا . بود كه اكنون آينده به آن ها لبخند مي زد

  ، معلم؟»آقاي پيشون«مثل 
به خصوص از وقتي كه . آرزوي خوشبختي مي كرد» آقاي پيشون«پي ير براي 

  . . .شده بود » خانم سوشه«متوجه عالقه او به 
اواخر . تصميم گرفت كه پي ير را از منزل بيرون ببرد» آقاي پيشون«براي اولين بار، 

. پيش رفتند» پورتت«تا ساحل . هوا ماليم بود و روز، درخشان و شفاف. ما فوريه بود
اله بمي سر ـرده مي شد و نـك گستـهاي كف آلود دريا روي ماسه هاي خن وجـم

دريا در دور دست، زير نور قرص نارنجي و پريده رنگ خورشيد، كه در افق . مي داد
 .پايين مي رفت، مي درخشيد

آسمان از پشت . تخته سنگ ها در نور سرد اين غروب، تيره تر به نظر مي رسيدند
  .ي گز به شكلي مشبك ديده مي شدشاخه هاي خشك بوته ها

  .دريا زيباست: گفت» آقاي پيشون«
  .شايد براي اينكه جاويدان است. ـ بله زيباست و هرگز خيانت نمي كند  

  .او خيلي جدي به نظر مي رسيد. متعجب، پي ير را نگريست» آقاي پيشون«
  .اين را مي گفت» هانس گفرلد«ـ   

زمين هم : با اين وجود گفت. م مي گذاشت، به عقيده پي ير احترا»آقاي پيشون«
  .زمين، مظهر زندگي ست! نگاه كن. زيباست

. دريا او را افسون مي كرد و به سوي خود مي كشيد. پي ير چشم از دريا بر گرفت
مي خواست برود و شايد هرگز باز نگردد، يا دنيايي را بيابد كه در آن صلحي بي عزا 

نور سرگردان خورشيد روي مزرعه ها، . ستبه جانب ساحل نگري. حكمفرما باشد
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آسمان به . درختان برهنه و تخته سنگ هاي بزرگ، درخشش حنايي رنگ داشت
  .رنگ هاي آبي، طاليي و بنفش جلوه مي كرد

آن روز آسمان و نور غروب آنقدر لطيف و آرام بود كه گويي ناگهان زمين، خلق و 
  .خويي مادرانه يافته بود

مي خواست سرش را بر زمين بگذارد و به طپش . حس مي كردپي ير گرماي آن را 
ش به شدت ـقلب. ه مادرـه اي روي سينـوش فرا دهد، درست مانند بچـش گـقلب

خانم «چه اهميتي داشت اگر اين خورشيد و آسمان الجوردي او را ياد . مي تپيد
ي با زندگ. بود» زندگي«يا مادرش مي انداخت؟ آنچه مهم بود » مارتيه«، »سوشه

  .گنج هاي بزرگي از اميد و عشق، و هر كسي مي توانست سهمش را از آن بر گيرد
او درس خواهد خواند، و روزي اين حقيقت ساده را كه در يك غروب ماه . . . بله 

وراي نفرت و پيكار، عشق و صلح وجود «: فوريه كشف كرده بود به همه خواهد گفت
  ».دارد

در راه اين صلح مبارزه خواهد . خود از آن دفاع كندصلحي كه او مصمم بود به نوبه 
زيرا . كرد تا بچه هاي ديگر، بعدها، نفرت و وحشتي را كه او شناخته بود، نشناسند

آن هايي كه تقدير شومي داشتند، آن هايي كه به دام افتاده بودند، شكنجه شده و از 
  .هند كردنزديكان خود جدا شده بودند، هرگز اين نفرت را فراموش نخوا

به . پي ير، سپس به دريا نگريست كه آهنگ جاودان و يكنواختش را زمزمه مي كرد
انديشه ي او بزرگ شده و همه چيز . نظر مي رسيد كه در هيجان پي ير شريك بود

در يك دايره عظيم، همه بچه هاي دنيا، در ساحل همه درياها، . را در بر مي گرفت
براي صلح دعا مي كردند، تا همه زندگي كنند و  كودكان همه ممالك، و از هر نژاد

همه بچه ها لبخند مي زدند، پي ير با احساسي . نفرت و ترس از جهان رخت بر بندد
  .از خوشبختي دستش را به سوي آن ها دراز كرد

حس كرد كه پسرك دگرگون شده . به او نزديك شد و او را نگاه كرد» آقاي پيشون«
ن و سرشار از زندگي شده و گونه هايش از شدت چشمانش دوباره درخشا. است

  .بدنش استوار و پشتش راست است. هيجان برافروخته است

Bluewater512a@AOL.com



 165

  ـ پي ير، تو را چه مي شود؟  
  .پسرك نگاه گرمي به استادش افكند

  .ـ من خوشبخت هستم  
با . كه هيجان او را حس مي كرد احتياجي به سوال كردن نداشت» آقاي پيشون«

  ي تواني به من بگويي چرا؟م: وجود اين پرسيد
  .ـ چون مي خواهم دوباره مبارزه كنم  
  ـ مبارزه به خاطر چه؟  

  .نوبت پي ير بود كه لبخند بزند
  . . . ـ به خاطر صلح   

  
  
  
  
  
  
  

  »پايان«

  
  
  
  
  
  

  1388تير ماه 
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دهكده اي ساحلي در فرانسه به هنگام جنگ 
جهاني، در تصرف آلماني هاست و همه مردم  اين 

دهكده به دليل از دست رفتن آزادي، دلگير و 
 آزرده خاطرند.

پسـر دوازده ساله اي، به نام »پـي يـر» به فكـر 
مي افتد كه همدوش مبازران بزرگسال، عليه 

سربازان آلماني بجنگد. دوستان خردسالش را 
گرد مي آورد و كارهاي كوچك و آزار دهنده اي 

انجام مي دهد اما اين كارها را كودكانه مي بيند و 
 از ادامه آن چشم مي پوشد.

با اينـهمه عشق به ميـهن، صـلح و آزادي باعث 
مي شود كه به ياري دوستانش ـ برادر و خواهري 
 شجاع ـ در ماجرايي بزرگ و خطرناك راه يابد ...

سرانجام، جنك پايان مي يابد و مردم فرانسه 
پيروز مي شوند، اما پي ير خوب مي داند كه 

مبارزه اي ديگر در پيش است. مبارزه به خاطر: 
 صلح.

ژرژفون ويليه كه نام اصليش «ربرت وره» است  
 به دنيا آمده است. او در دهكده 1921در سال 

آنگولين فرانسه كه در كنار دريا قرار دارد چشم 
به جهان گشود و كودكي و جواني خود را در آنجا 

 گذرانده است.
پدر و پدر بزرگش دريانورد بوده اند و خود شغل 

آموزگاري را برگزيد. عشق به دريا را در همه 
آثارش حفظ كرده است. از ديگر كتاب هاي او 

  ميتوان «جاده شني» و «تنهايي» را نام برد.


	Front Binder
	Kid & Soldier
	Section 1
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8

	Section 2
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7


	Back Binder



