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برمی گرديم گل نسرين بچينيم
توجه :ترجمه اين كتاب در محدوده جغرافيايی ايران دارای حق مؤلفين ومصنفين بوده ودانلود و مطالعه اين نسخه
الكترونيك برای كاربران داخل كشور مجاز نمی باشد].ازنظر ما ھيچ کس و يا نھادی حق ندارد حق مطالعۀ يک کتاب را
از فرد ديگری سلب نمايد -ادارۀ پورتال[
١
تابستان سال  ١٩٤٢است  .فرانسه را نيروھای المان اشغال كرده اند  .در جنگل » ونسن« نزديك خيابانيكه بدور درياچه
ای پيچيده مردی روی چمن ھا نشسته است  .در ميان چمنھا  ،كودكان بازی ميكنند و باطراف ميدوند  .در سايۀ روشن
درختھا زنھا نشسته كار دستی ميبافند  .كمی دورتر  ،در ميان انبوه درختان بلند  ،دلدادگان بدامن سكوت و تنھائی پناه
آورده اند .
مردی كه روی چمنھا نشسته اندامی كوچك  ،كله ای بسيار بزرگ و پيشانی گشاده و بلند دارد  .موھايش سياه ھست و
تقريبا ً سی ساله بنظر ميرسد  .روی چمنھا دراز می كشد و روزنامه ای را ميگشايد  .چنين بنظر ميرسد كه با دقت
مشغول خواندن روزنامه است  ،در حاليكه سراسر وقت  ،يك جمله برابر چشمان او ميرقصد  » :دوچرخه سواری كه
بمضروب كمك كرده و ميخواسته است او را بلند كند و درصدد تعقيب قاتل بوده بايد خود را بادارۀ شھربانی معرفی نمايد
 « .لبخند ميزند  .دوچرخه سوار و قاتل خود اوست و مقتول يكی از اعضاء گشتاپو بوده كه ھفته قبل در يكی از
خيابانھای پاريس بقتل رسيده است  .اولين تير او افسر گشتاپو را مجروح نمود  ،سپس خودش افسر را بلند كرد و تيری
بشكم او خالی كرد و از پايش درآورد  .بعد دوچرخه خود را سوار شده و فرياد كشيد  :قاتل را بگيريد !
از ميان چمنھا كودكی او را صدا ميزند :
متوجه باش !
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در اين وقت مرد سرخود را عقب ميكشد تا از برخورد با توپی كه كودكی بآنسو پرتاب كرده است در امان بماند  .توپ
بميان روزنامه ميافتد  ،باز ميگردد و غلطان بسوی درياچه ميرود  .مرد از جای بلند ميشود و پيش از آنكه توپ بميان
آبھا بيفتد آنرا برداشته سؤال ميكند :
اين توپ مال كيست ؟ بكودكان مينگرد  .كودكان ھمه با حالت ترس و تحير برابر او ايستاده اند ولی ھيچكس پاسخ
نميدھد .
-

خوب  ،پس شروع كنيد .

مرد توپ را بميان كودكان پرتاب ميكند و مجدداً با روزنامه ای كه اكنون پاره شده مشغول ميشود .
كودكان از وسط چمنھا باو ميگويند  » :متشكريم  «.مرد بكودكان مينگرد و ببازی آنھا كه مجدداً شروع شده است
ميخندد .
آنطور كه از قيافه مرد پيداست اصوالً باين نميانديشد كه از طرف دادگاه » ويشی« غيابا ً محكوم باعدام شده است  .نام او
» رايموند « است  .اكنون او اينجا در انتظار » آندره «) نامھايی كه دراين كتاب آمده نامھای مستعار و يا نامھای حقيقی
اشخاص است  ( .ميباشد .
آندره مرد چھل ساله ای ايست توانا و نيرومند  ،با قيافه ای آرام و كامالً مانند يك رئيس دفتر است  .اين مرد در سال
 ١٩٣٧از ادامه كار با ھمكاران خود چشم پوشيد و در اسپانيا مشغول مبارزه گرديد  .اكنون مورد تعقيب گشتاپو است .
او مخفی است و تنھا يك عكس او در دست پوليس است  .او در سخت ترين شرائط مبارزه مخفی زندگی ميكند .
اكنون كه رايموند بيشتر ميل دارد ببازی كودكان بنگرد آندره با شتاب زياد در كرانه درياچه قدم می زند وبرای اينكه
كسی اورا تعقيب نكند از چندراه پيچاپيچ می گذردوسپس از جاده باريكی بسوی جزيره حركت می كند.
آندره با اين جمله مردی را كه تنھا روی نيمكتی نشسته است صدا می زند:آه روز بخير دكتر.
مرد لباسی ظريف بر تن و اندامی متوسط دارد  .چھرۀ او كشيده موھايش  ،با دقت شانه خورده و فرقش دقيق باز شده
است  ،چشمانی ھشيار دارد .نام او » روبر« است .
آندره و روبر مانند دو دوست صميمی بطرف مھتابی كافه ای ميروند و در گوشه ای دور افتاده در زير يك سايبان می
نشينند .
-

آقا  ،دو آبجو بياوريد .

روبر ميگويد :
-

من رفقايم را ديده ام .

-

آن » گليست « * را ميگوئی ؟

-

بله .

-

آه چه ميگوئی ؟

-

» او بمن گفت ديروز گشتاپو در كوی » ناوارين « يكنفر را بضرب تير از پای در آورد  .او رئيس من

بود .اين شخص چند نامه بھمراه خود داشت  .من آدرس او را ميدانم  .در خانۀ او مقداری مھمات مخفی شده  ،شما
ميتوانيد اين مھمات را از آنجا خارج كنيد  .ولی دو شرط برای اينكار ضروری است  .من ميل دارم فرمانده ترا به بينم و
از موارد استعمال آنھا با اطالع گردم .
-

اين پيشنھاد بايد مورد مطالعه قرار گيرد  .بنظر تو چطور آدمی است !

-

من او را آدم حسابی ميدانم و در اين زمينه ھيچ گونه تعھدی نمی كنم .

-

قطعاً او ميخواھد اين عمليات را بحساب گروه مقاومت خودش بگذارد .
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ممكن است اينطور باشد  .او گفت اين شرائط تنھا بخاطر لندن است زيرا او بايد حساب موارد استعمال

-

موادی را كه از آنجا ميرسد بدھد .
-

اين كار مشكل نيست  .ميتوان كرد .

-

او آشكارا بمن گفت برای من بھتر ست كه مھمات پھلوی
* افراد دسته مقاومت منسوب به جنرال شارل دوگل

شما در جای مطمئنی بماند و بدست دشمن نيفتد .
-

اين مھمات مخفی چه چيزھائی است ؟

-

پالستيك .

-

فكر ميكنی اين موضوع راست باشد ؟

-

بله .

-

بسيار خوب  ،پس بايد آنھا را از او تحويل گرفت !

-

تا بغير از من شخص ديگری را نبيند آنھا را نخواھد داد .

-

اين مسأله كامالً روشن نيست .

-

پس تصميم تو چيست ؟

 تو بايد قبول كرده و شخصا ً او را مالقات كنی  .پس از مالقات او را بجای ديگری ببر و مواظب باش تا كسی شما راتعقيب نكند  .اگر متوجه وجود مواردی غير طبيعی شدی  ،جھت خود را تغيير بده و كوشش كن خود را از مھلكه نجات
دھی .
-

در اين باره زياد فكر نكن .

اگر جريان بخوبی گذشت  ،بدون تأخير بمحل موعود بيا  ،من آنجا منتظرت ھستم « .راجع بتوچه بايد باو بگويم ؟ميتوانی بگوئی او جزء گروه مقاومت پاريس و نيز جزء پارتيزانھای فرانسه است ولی بھيچوجه نام مرا نبايد بگوئی .بسيار خوب  .كی ميتوانی او را به بينی ؟فردا .بايد در جای خلوتی او را به بينم  ،زيرا اين كار مطمئن تر است  .اگر كمی دورتر برويم آنجا را بتو نشان خواھم داد ،بيش از اين اينجا نمانيم .
ولی پيشخدمت ھنوز آبجوی ما را نياوردهتشنه ھستیخير ،بسيار خوب  ،پس ميتوانيم حركت كنيم  .مشتريان اينجا ھيچگونه عجله ای ندارند  ،ولی من وقت ندارم  .برای مالقاتديگری كه امروز دارم  ،پنجدقيقه دير ميرسم .
بفاصلۀ چند متر از آنجا  ،دختری آراسته  ،با گيسوان بور  ،كنار دو سرباز المانی نشسته است  .حركات و طرز حرف
زدن او مشكوك بنظر ميرسد  .روبر زير لب ميغرد  :مواظب باش !
آندره ميگويد  :طوری نكن كه متوجه شوند ! و آنگاه او را بعقب ميكشد .
***
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رايموند بساعت خود نگاه ميكند  .اكنون ديگر برای تماشای بازی كودكان كه چند ساعت قبل نشان ميداد ـ ھيچگونه
رغبتی ندارد .
در اينوقت آندره ميرسد .
رايموند بسوی او ميرود  .مانند دو شخص معمولی كه از يك مالقات نا بھنگام كمی مشوش شده اند براه ميافتند و
بصحبت ميپردازند .
پس از آنكه بخيابان خلوت و آرامی ميرسند آندره شروع می كند  :من زياد وقت ندارم  ،گوش كن رفقای ما از كار خود
بسيار راضی ھستند ولی بايد باز ھم بر سرعت كار افزود  .ترورھای انفرادی بسيار خوب است ولی كافی نيست .
ما تنھا به ترورھای انفرادی مشغول نيستيم .بله من ميدانم گروه والمی كارھائی بسيار عالی انجام داده ولی ھدف آن بسيار كوچك و محدود است  ،اين گروه بايدتقويت شود  ،كمی ھم از صورت پنھانی خارج گردد .
اينكار ساده نيست .البته ما بتنھائی نميتوانيم مانع پيشرفت قوای مھاجم المان بشويم ولی اگر وسائل ارتباطی  ،مھمات جنگی و پاسگاھھاینظامی آنھا را با مقياس بزرگتری از بين ببريم خواھيم توانست بآنھائی كه برای ما پيكار ميكنند كمك مؤثری بنمائيم .
البته اين كار غيرممكن نيست ولی . . .توجه كن حرف سر اين نيست كه گروه شما به تنھائی مانع عمليات دشمن گردد بلكه بايد ضربه ھای بزرگی بر آن واردآورد .
بايد طور ديگری كار كنيم و در اين باره گفتگو خواھد شد  .تو در اين باره فكری كرده ای ؟
بله  ،مدت درازی در اين باره انديشيده ام .كجا را در نظر داری ؟دستگاه فرستنده سنت آسيس را  ،پنجاه كيلومتر دورتر از پاريس است .فكر بسيار خوبی است  .اين دستگاه فرستنده برای كشتی ھای جنگی المانيھا كار ميكند .ميدانم .ميتوانيد عمليات را شروع كنيد ؟در ھر حال بايد درصدد بود .تو چه فكر ميكنی ؟تصور ميكنم اگر ما يك يا دو برج آنرا نابود كنيم كافی باشد .برای اينكار طرحی تھيه كرده ای ؟خير  ،ولی بنظر من برای اينكار قبل از ھر چيز چند مرد كار ميخواھيم .از اين افراد ما داريم  ،بايد اينكار را كرد .با اين شرط كه برای اينكار مھامات كافی در دست داشته باشيم .چه مھماتی ؟مواد منفجرۀ قوی و كپسولھای آتش زننده  ،ما تنھا بمبھائی در دست داريم كه خود درست كرده ايم و اين كافی نيست .درست است  .ھميشه در برابر ما اين موضوع قرار دارد  .گوش كن در حقيقت من نميبايستی اين مطلب را بتو بگويمولی اگر كارھا بنحو دلخواه پيش رفت تصور ميكنم بتوانيم مواد الزم را بدست آوريم .
از چه راه ؟afgazad@gmail.com
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تو ميدانی كه روبر با يكی از رھبران گروه مقاوم گليست ھا رابطه برقرار كرده  ،اينھا مھامات باندازه كافی دارند ولیبا وجود اين بعملياتی اقدام نميكنند  .من به روبر گفتم كه او بايد مرا با اين شخص آشنا كند  .تصور ميكنم بتوانم از آنھا
مقداری مھمات بگيرم .
فكر ميكنی اينشخص مھمات را بما واگذار خواھد كرد ؟من معتقدم بھر ترتيب شده بايد آنرا بدست آوريم .كی نتيجۀ قطعی آنرا بدست خواھيم آورد ؟فردا .بسيار خوب  ،من دو نفر را بسنت آسيس خواھم فرستاد تا از موقعيت دستگاه فرستنده آگاه شوند .فردا صبح ساعت  ٩برابر در ورودی باغ وحش در انتظار تو ھستم  .با تو كاری دارم .
بسيار خوب .آنوقت در جھت مخالف ھم براه می افتند .٢
آندره  ،روبر را در جنگل ونسن مالقات كرد و قرار شد كه ساعت ده صبح مجدداً يكديگر را به بينند  .اكنون او باتفاق
رايموند بمحل موعود ميروند  .پس از آنكه ھر دو آن حوالی را بررسی ميكنند داخل جنگل ميشوند و بطوريكه كسی
متوجه آنھا نشود با حال انتظار بسوی خيابان مينگرند.
كسی نميتواند از وجود آنھا در جنگل آگاه گردد  .روبر از چھار ماه پيش داخل دسته والمی شده و با وجوديكه طی اين
مدت در بسياری از عمليات شركت جسته و موفقيتھای درخشانی كسب كرده است كاری را به تنھائی باو واگذار نمی
كنند  .روبر در ابتدای ورودش گفته كه ابتدا با گليست ھا ھمكاری ميكرده است و اكنون ھم با آنھا در ارتباط ميباشد  .باو
اجازه داده شده است كه با نيروھای مقاومت گليست ھا در ارتباط باشد بلكه از اين راه بتوانند مقداری اسلحه و مھمات
بدست آورند  .در اين نوع ارتباطات تا بحال مواردی پيش آمده كه آموزنده است  .معلوم شده است بايد پيوسته مراعات
احتياط را كرد  .در خيابان مقابل كسی مشاھده نميشود  .تنھا دوچرخه سواری جلب نظر ميكند كه بدون اندكی تأمل برفتن
ادامه ميدھد  .ناگھان از دور دو نفر پيدا ميشوند  .آنھا روبر را ميشناسند و مرد ديگری كه با اوست بايد كسی باشد كه
خواستار اين مالقات شده است  .آنھا در حاليكه چنين نشان ميدھند كه مشغول صحبت جالبی ھستند نزديك ميشوند .
احتياط نبايد ھيچگاه چنان سخت و شديد مراعات شود كه انسان را بيمناك و يا نامطمئن كند و از اين جھت آندره تا نيمه
راه به پيشواز آنھا ميرود  .رايموند در ھمانجا ميماند تا از دور مواظب اين مالقات باشد .
مرد ناشناس در حاليكه دست خود را دراز ميكند ميگويد  :خشنودم از اينكه ميتوانم با شما آشنا شوم .
منھم از اين آشنائی خشنودم . . .روبر ميگويد  :معرفی الزم نيست .
مرد ناشناس رفتاری بسيار جالب و گيرا دارد  .بالفاصله شروع بصحبت درباره مطالب موجود ميكند :
دوست شما مطالب را كامالً توضيح داده است  ،بايد مقداری مھمات از خانه ای بيرون برده شود  .اگر شما اينكار رانكنيد دشمن با تصرف آنھا به نيروی خود ميافزايد .
كامالً مطمئن ھستيد كه گشتاپو از وجود آن بی اطالع است ؟البتهafgazad@gmail.com
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برای اثبات اين موضوع چه دالئلی در دست داريد ؟دربان اين خانه يكی از افراد گروه من ميباشد  ،امروز صبح بوسيله تيلفون با او صحبت كردم  .اضافه بر اين منحاضرم رفقايتان را كه ميخواھند مھمات را حمل كنند ھمراھی كنم  .من جلو خواھم رفت و اگر دروغ گفته بودم ميتوانيد
بضرب گلوله مرا از پا درآوريد .
من بشما اطمينان دارم  ،كی ميشود مھمات را خارج كرد ؟اگر شما بخواھيد ھم امروز  ،من كليد آنجا را ھمراه دارم  .بنظر من نبايد بيشتر از اين اھمال و تأمل كرد .چه چيزھائی را بايد از آنجا حمل كرد ؟شش چمدان .محتويات آنھا چيست ؟اسلحه و مواد منفجره .ما تا فردا نمی توانيم باينكار اقدام كنيم  .زيرا كمیوقت الزم داريم تا خود را آماده نمائيم .
اين موضوع را ميپذيرم ولی پيش از آن اينكار را بتأخير نيندازيد زيرا ممكن است گشتاپو بآن دست يابد .بسيار خوب فردا حمل خواھد شد .ولی يك سؤال باقی ميماند  :شما با اين مھمات چه خواھيد كرد ؟المانيھا را نابود خواھيم كرد .البته اين مسلم است ولی من بايد موارد استعمال آنھا را دقيقاً بدانم .مصمم ھستيم دستگاه فرستنده كشتی ھای جنگی المانی را منفجر كنيم .–ميدانيد بچه كار بزرگی اقدام ميكنيد ؟ انفجار سنت آسيس كار كوچكی نيست . . .
اين موضوع برای ما روشن است ولی مطلب اساسی اينست كه مھمات كافی داشته باشيم .مھمات را بدست خواھيد آورد  .فردا ساعت سه در مھتابی كافه » شيرھای بلفورت « واقع در » آنفر ــ روشرو «منتظر رفقای شما ھستم  .من آنھا را بمحل موعود خواھم برد  .اين خانه چندان دور نيست .
آدرس آنجا چيست ؟كوی فروآدو شماره . ٢٢بسيار خوب  ،ما در اين باره فكر خواھيم كرد و رفيق من فردا صبح طريقۀ اقدام بكار را بشما خواھد گفت .
بسيار خوب .تصور ميكنم ! اكنون می توانيم خداحافظی كنيم .مرد ناشناس در حاليكه دست آندره را ميفشرد ميگويد  :اميدوارم مجدداً يكديگر را ببينيم .
باميد ديدار .***
آندره گفته بود  :اينكار شمال دو قسمت است  ،يعنی بايد توسط دو دستۀ مجزا از ھم عمل گردد .
برای قسمت اول يعنی خارج كردن مھمات از خانه  ،روبر  ،و برای قسمت دوم فرستادن مھمات بجای ديگری رايمويد
مسؤل بودند  ،درباره تمام جزئيات فكر شده بود  .اكنون ديگر جای ھيچگونه بحث و ترسی نبود .
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ميبايستی بخانه ای داخل شد و چمدانھائی را بيرون آورد و آنھا را بجای ديگری حمل نمود  ،ھمه اينكارھا بايستی در
روز روشن عملی گردد .
البته اين كار سخت نيست ولی امكان دارد گشتاپو در اين خانه باشد  .يا در خيابان متوقف و در انتظار آن باشد كه كسی
مھمات را بخارج حمل كند  .كوچكترين غفلت سبب مرگ ميگردد.
روبر در حاليكه با دو نفر رفيقش در بولوار اگوست بالنكی قدم ميزند بآنھا ميگويد  :ما جريان كار را دقيقا ً تعيين كرده
ايم  .اگر بطور معمولی حركت كنيم ساعت سه در كوی انفرـ روشر خواھيم بود  .در اين موقع دستۀ ديگر بايد با يك
ارابه از خيابان ارولئان برسد  .ديشب ما وقت را كامالً تعيين كرديم و از اين جھت ممكن نيست ھيچگونه اھمالی روی
دھد .
آلبرت كه سر بزرگش مانند ھركول بنظر ميرسيد سؤال ميكند  » :پس از آنكه بآنجا رسيديم چه بايد كرد « .
در مھتابی كافه » شيرھای بلفورت « مردی نشسته است  .ھنگاميكه نزديك شديم او بلند ميشود  .بعد بايد با فاصلۀ بيستمتر او را تعقيب كنيم .
اصوالً كاريكه ما بايد انجام دھيم چيست ؟كامالً ساده است  .ما بايد راھنمايمان را تعقيب كنيم  .او ما را بخانه ای خواھد برد كه از آن كافه خيلی دور نيست  .درپله ھای خانه بآن شخص نزديك می شويم  .او ما را بطبقه سوم عمارت ميبرد  ،چمدانھا را بر ميداريم پائين ميآوريم و
در ارابه ايكه جلو خانه است ميگذاريم  .بقيه كارھا ديگر بما مربوط نيست .
در اين خانه ھيچكس نيست ؟خير  ،ولی اگر كسی بود  ،قطعا ً گشتاپو است  ،از اينجھت شما را مسلح بآنجا ميفرستيم  .آلبرت تو بايد قبالً باين شخصنزديك شوی  ،در را باز مگذاری و نبايد چشم از او برداری  .اگر دروغ گفته بود بايد بيدرنگ او را ھدف قرار دھی .
من بفاصله دو سه متر با تو خواھم بود و ميشل از عقب مواظب ماست .
ميشل يعنی سومين نفر از اين افراد دسته سؤال ميكند  :اين شخص از رفقای ما نيست .
خير .او را می شناسی ؟بله  ،تصور ميكنم كار بخير خواھد گذشت .ولی روبر باطنا ً ناراحت و مشوشست  .شب گذشته آندره باو گفته است  » :چيزی فكر مرا پريشان ميكند  .چطور اين
شخص از يكطرف ترا مطمئن ساخت كه فقط او اين خانه را ميشناسد و از طرف ديگر اظھار نگرانی از وجود گشتاپو
ميكرد  .آيا ممكن است كه گشتاپو ناگھان بسراغ اين خانه بيايد ؟ «
***
روبر ميگويد  :آن شخص را می بينيد ؟ خود اوست .
آفتاب گرمی بمھتابی ميتابد و در پرتو آن مردی متفكر نشسته است  .بجانب آنھا نگاه ميكند  ،وقتيكه آنھا را ميبيند
بالفاصله از جا بلند ميشود و در امتداد بولوار  ،با گامھای آھسته بسوی كوی فروادو رھسپار می شود  .روبر و رفقايش
در پيچ خيابانی متوقف ميشوند و آلبرت تنھا جلو ميرود  .رفقايش با فواصل معھود دنبال او براه ادامه می دھند  .در انبوه
آمد و شد مردم و ازدحام فراوان ماشين ھا كسی بآنھا توجه نميكند  .بفاصلۀ پنجاه متری آنھا در كوی آنفر مردی كه
روپوش آبی بتن دارد ارابه ای را می كشد .
در اين لحظه روبر متوجۀ رفيقش رايموند می شود كه جلوی راه آھن زير زمينی ايستاده است و از اين جھت كمی
مطمئن ميشود .
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يكطرف كوی فروادو را ديوارھای قبرستان » مونپارناس « محصور كرده است و عبور و مرور زيادی از آنجا نميشود
.
چھار نفری كه ارابه را ھمراھی ميكنند مثل اينكه ارابه متعلق بآنھا نيست آنرا رھا ميكنند و داخل خانه شماره ٢٢
ميشوند  ،از جلوی اطاق دربان می گذرند ولی كسی را آنجا نمی بينند  .موضوع بغرنجی است  .آھسته از پله ھا باال
ميروند .
ميشل كمی عقب ميماند و ديگران برفتن ادامه می دھند  ،او مواظب راھرو و پله ھاست  .اگر ناگھان يكی از درھای
آنجا بازشد مسلما ً خطری درميان است .
در طبقه سوم عمارت مردناشناس متوقف می شود  ،كليد كوچكی از جيبش در می آورد و آنرا داخل جای كليد ميكند ،
نگاه آلبرت بدر دوخته شده و دست راستش توی جيب كتش است  ،بفاصله يك متر از او روبر بی حركت ايستاده و آماده
است تا در صورت لزوم تيراندازی كند  .ميشل جلوی پله ھا انتظار ميكشد .
مرد ناشناس داخل اطاق ميشود  ،و با دادن عالمتی بآنھا ميفھماند تعقيبش كنند  .ابتدا آلبرت داخل ميشود بعد روبر با نوك
پا بدنبالش حركت ميكند  ،بغير از آنھا كس ديگری در اين خانه نيست  .ميشل پس از اينكه يكبار ديگر نگاھی براھرو و
پله ھا می اندازد بسوی آنھا ميآيد .
مرد ناشناس روی خود را برميگرداند و به روبر ميگويد  :می بينی  ،ھمانطور است كه گفتم  .مھمات اينجاست.
شش چمدان نو كه كامالً شبيه ھمند روی زمين جای دارند  .روبر يكی از چمدانھا را بلند ميكند و ميگويد » :چمدانھای
سنگينی است « لبخند درخشنده ای سيمای او را فرا می گيرد تنھا او و مرد ناشناس ميدانند چه چيز در آنھاست .
روبر برفقايش می گويد  :ھر كدام دو چمدان برداريد و بپائين ببريد ما بدنبال شما ميآئيم .
مرد ناشناس باشتاب در كشوی ميزكاوش ميكند و چند كاغذ برميدارد و سپس بھمراه روبر  ،در حالی كه ھر يك چمدانی
در دست
دارند پائين ميروند .
وارد خيابان می شوند  .چمدانھا را در ارابه می گذارند چھار نفر مواظب ارابه اند .
كار شما تمامست  .مرد ناشناس دست روبر را ميفشارد و ھر يك در جھتی براه می افتند  .پس از چند دقيقه روبر
برفقايش ميرسد  .آلبرت در حالی كه شانه ھايش را باال می اندازد می گويد » :راستی برای چنين كار آسانی اينھمه
مقدمات احتياطی زياد بود « سرانجام در پيچ خيابانی از ھم جدا می شوند  .كار آنھا بانجام رسيده است .
***
نزديك خانه شمارۀ  ٢٢در طرف ديگر خيابان رايموند ايستاده است  .چنين وانمود ميكند كه مشغول خواندن تابلوئی است
و در اين ضمن بدون لحظه ای غفلت متوجه طرز كار رفقايش است  .رفقای او ھر يك در پست خود ھستند .
يكی از آنھا ارابۀ دستی را جلو خانه قرار ميدھد و خود را در جلو خان تاريك خانه ای پنھان ميكند و منتظر است تا
ارابه پر شود  .كالھی لبه دار و روپوشی آبی رنگ دارد و از اين جھت كامالً مانند يك بار بر بنظر ميرسد .
كمی دورتر از آنجا  ،در ايستگاه اتوبوس يكی ديگر از رفقای آنھا ايستاده است  .چند دقيقۀ قبل ھر يك از آنھا ديدند كه
چگونه چھار نفر از رفقايش وارد خانه شدند و بعد از چند دقيقه دو نفر از آنھا بيرون آمدند و باالخره مرد ناشناس و
روبر با چمدان باقيمانده بيرون آمدند ؛ خارج كردن چمدان ھا جمعا ً شش دقيقه بطول انجاميده است .
دستۀ اول وظيفه خود را انجام ميدھند و دور ميشوند  .روبر بعالمت حركت دادن چمدان ھا  ،كالھش را از سر بر
ميدارد  .حاال ارابه ای كه مردی با روپوش آبی رنگ آنرا ميكشد بروی سنگفرشھای خيابان بحركت ميآيد .
شخصی كه در ايستگاه اتوبوس منتظر است در پياده رو ارابه
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را تعقيب ميكند و در طرف ديگر خيابان رايموند در ھمان جھت براه می افتد .
اين دسته بايد دو كيلومتر راه بروند تا بمقصد برسند  .دو كيلومتر راه رفتن در پاريس كار سخت و مشكلی نيست ولی
نبايد فراموش كرد كه حاال پاريس سال  ١٩٤٢است  .مخالفتی در كار نيست فقط بايد متوجه ھشياری پوليس بود كه
پيوسته در كمين است  ،عالوه بر آن بايد چمدانھائی را مواظبت كرد كه در اين لحظه برای آنھا بيش از خزائن بانك
فرانسه ـ كه با ماشين ھای مسلح ميشود ـ مھم و با ارزش است

٣
ھمان وقت كه رايموند و رفقايش چمدان ھا و محتويات گرانبھای آنھا را از كوی فروادو بسوی مقصد ميبرند دو
دوچرخه سوار خسته در امتداد خيابانی كه از » كوربيل « به » كسون « ميرود حركت ميكنند  .اينھا دو تن از رفقايش
ھستند كه از طرف رايموند مأموريت دارند موقعيت دستگاه فرستندۀ سنت آسيس را بررسی كنند  .نام يكی از آنھا آرماند
است  .او مردی است  ،با قامت  ١/٨٠متر  ،رفيقش ويكتور اندام كوتاھی دارد و تا سر شانۀ او ھم نيست .
آرماند در حاليكه عرق پيشانی خود را پاك ميكند ميگويد  » :آه رفيق عجب گرمائيست ! «
ويكتور پيشنھاد ميكند  :بگذار كمی بايستيم .
كمی بعد خواھيم ايستاد .خيابان از ناحيه پر درختی ميگذرد ؛ آرماند ميگويد  » :اينجا خانه ای ديده نمی شود  ،ويكتور جواب نميدھد  .براه خود
ادامه ميدھند  .در آن دورھا از پس انبوه درختان  ،برجھای دستگاه فرستندۀ سنت آسيس نمايان است  .اين برجھا در
امتداد يك خط بفاصلۀ چند كيلومتر منقسم شده و با انتھای تيز و باريك خود در سينۀ آسمان جای گرفته اند.
وقتی بپيچ خيابان ميرسند ويكتور ميگويد  :بگذار از اين راه برويم .
بايد از ھمين راه برويم .خوب پس  ،تو تنھا برو  .من از اين راه ميروم .ھر دو متوقف ميشوند .
ويكتور توضيح ميدھد  :بتو ميگويم كه بايد از طرف راست برويم  .از اين جاده ميتوانيم بدستگاه فرستنده برسيم .
بله اگر از اين خيابان ھم برويم بايد از ميان دھكده ای بگذريم  ،در حاليكه در اين جاده كامالً تنھائيم .برجھا با دھكده ھيچگونه ارتباطی ندارند  ،فاصله برجھا تا دھكده خيلی زياد است .يكی از عللی كه از اين راه نميرويم اينست كه نميخواھيم از آن دھكده بگذريم .اگر از اين راه برويم يكجا خواھيم رسيد  ،ميدانی ؟ كمی صبر كن  .بايد طوری برويم كه بشمال دستگاه فرستنده برسيم ،از توی نقشه  ،پردرخت ترين قسمت اين منطقه مشرق و شمال شرقی است  .در اينصورت اميدواريم بمركز دستگاه
فرستنده برسيم  ،با وجود اين داليل قبول ميكنی كه بايد از اين راه برويم  ،اگر قبول نميكنی از نقطه غربی خواھيم رفت .
بسيار خوب ولی با اين داليل قانع نشدم .مجدداً سوار چرخھا ميشوند  .پس از طی دو كيلومتر راه از كنار ايستگاه قطار » كرن« ميگذرند و آن را پشت سر
ميگذارند .
برجھای دستگاه فرستنده ھنوز ھم در ھمان فاصلۀ اولی با آنھا قرار دارد .
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ويكتور ميگويد  :می بينی اگر از آن راه رفته بوديم حاال رسيده بوديم .
آن كار مطمئنی نبود  .در ھر حال اين جاده با جنگل محصور شده است در حاليكه آن راه بطور قطع خالی از درختاست .
بيك چھارراه ميرسند و مجدداً می ايستند  .آرماند از ميان جورابش تكه كاغذ كوچكی بيرون ميكشد كه بر روی آن با
خطوط روشن وسط نقشه ای رسم شده است .
ميگويد  :خوب اين خيابان به سن پورت و از آنجا به سن لپو ميرود  ،در آنجا خيابانی از آن جدا ميشود كه از شمال
بطرف جنوب امتداد دارد و ضمنا ً از كنار دستگاه فرستنده ھم می گذرد و اگر آن را ادامه دھيم به » بواسيس البرتراند «
خواھيم رسيد بعد بايد بسوی » سن لو « حركت كنيم.
ويكتور ميگويد :من پيشنھاد می كنم كه در اين جادۀ باريك كه از ميان جنگل می گذرد بحركت خود ادامه دھيم .
ولی اگر از جادۀ اصلی برويم بھتر ميتوانيم ببينيم .بله ولی از اين راه بدستگاه فرستنده نزديك می شويم  .وقت بازگشت می توانيم از اين جاده بازگرديم .بسيار خوب ولی بنظر من اينكار چندان عاقالنه نيست  .جنگل مسلما ً تحت نظر است .خواھيم ديد .***
ويكتور و آرماند در ميان بوته ھای سرخس ناگھان متوقف ميشوند  ،آرماند می گويد :
كامالً ھمانطور است كه من گفتم  .اينجا خط سير مخصوص نگھبانھاست .پياده ميشوند  .چرخھای خود را در بيشه ای پنھان می كنند و داخل جنگل می شوند  .برجھای فرستنده در فاصلۀ كمی با
آنھا قرار دارد ولی امكان ندارد كه بيش از اين بآنھا نزديك شوند  ،از جادۀ باريك صدای پای نگھبانان بگوش ميرسد ،
صدا ميرسد  ،صدا ھر لحظه نزديك می شود .
پس از لحظه ای وقتی صدای گامھا دور ميشود ويكتور ميگويد بايد گذشته باشند .
با احتياط تا كنار تاريك روشن جنگل پيش ميخزند .
آرماند ميگويد  :در اينجا كاری نميشودكرد  ،كمی دورترا اينجا پست نگھبانی است .
ويكتور پيشنھاد ميكند  :در اينجا می توانيم اطالعات بيشتری
بدست آوريم .
با دقت در ميان جنگل براه می افتند و درصددند موقعيت آن حوالی را بررسی كنند . . .
***
پس از ساعتی ھر دو بجای اولی باز ميگردند  ،يعنی بھمان جائی كه چرخھايشان را مخفی كرده اند  .در بين راه
بپيرزنی بر ميخورند كه چوب جمع ميكند  .پيرزن راه را بآنھا نشان داده و اين كار موجب تسھيل كارشان شده است ولی
در موقع مطالعۀ آن نواحی نتوانسته اند از سير نگھبان ھا جلوتر بروند .
آرماند ميگويد ؛ نميتوانيم از اينجا بگذريم .
ويكتور جوابی باو نمی دھد  ،زيرا خود او ھم ھمينطور فكر ميكند .
حاال بايد از جادۀ اصلی بگذريم .ويكتور ناگھان می گويد  :خدا كند چرخھايمان را نديده باشند تصور ميكنم چندان عاقالنه رفتار نكرده باشيم.
چه كار ديگری ميتوانستيم بكنيم ؟ميتوانستيم از طرف ديگر بيائيم ؟afgazad@gmail.com
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تو ميخواستی داخل جنگل بشوی !زيرا تو معتقد نبودی كه بطرف ديگر دستگاه فرستنده حركت ميكنيم .آن نواحی مشجر نيست .از اين كاوش ابتدائی غمگين ھستند و با سرھای پائين افتاده براه ادامه ميدھند .
ويكتور ناگھان ميپرسد  :متوجه شدی ؟
چی را ؟گشتی ھا يكربع به يكربع عوض ميشوند .خوب  ،مقصودت چيست ؟اگر يكی از آنھا را نابود كنيم  ،ديگران بالفاصله اعالم خطر خواھند كرد :***
اكنون ھر دو در امتداد جادۀ اصلی از سن لو بسوی » بواسم البرتراند « در حركتند  ،ھنوز ھم اطراف آنھا را انبوه
درختان جنگل پوشانده است .
به برجھا نخواھيم رسيد ؟اينجاست !جادۀ اصلی به دشت وسيعی منتھی ميشود  .منظرۀ دشت كه در برابر آنان دامن گسترده بسيار جذاب و زيباست .در دو
طرف جاده تا آنجا كه چشم كار ميكند بفاصلۀ ھر صد متر برجھای دستگاه فرستنده بسوی آسمان سر بر افراشته اند .
برجھا با سيمھای آھنی زيادی بزمين چسبيده و آنتن ھا بھم مربوطند .
نفس ماليم بادی را حس ميكنند و صدائی مانند ھمھمۀ آبھای خليج  ،بگوش ميرسد  .باد از ميان برجھای پوالدين سيمھای
رابط آنھا می گذرد .
ويكتور ميگويد  :در اينجا كمی تأمل كنيم .
اين اشخاص را نمی بينی  ،اگر متوجه ما شوند اسناد ما را می خواھند .جاده در دو طرف با نرده ھا محدود شده است و جلوی در خروجی نگھبانان ايستاده اند .
آرماند پس از اينكه مدتی راه ميرود ميپرسد  :برجھا را شمرده يا نه  »-نه  ،حاال اين كار را خواھم كرد  ،بعد بی آنكه
منتظر رفيقش شود از چرخ پائين می آيد و در كنار گودالی ميايستد  ،آرماند با خشونت ميگويد  ،ترا بخدا آنجا نايست .
تو كاری ميكنی كه آنھا متوجه شوند .
چی ؟ آنھا ميتوانند اينكار را ھم كنترل كنند ؟رفيقش قريب  ٢٠٠متر با او فاصله دارد و او بی آنكه معصل كند خود را باو ميرساند .
ويكتور ميگويد  :طرف چپ چھار برج و طرف راست دو برج قرار دارد  .ھر برج ده طبقه دارد  ،بعلت بزرگی ھر
كدام ١٠
متر با ھم فاصله دارند  ،سيمھای آھنی آنھا را محكم كرده است .
بسيار خوب  .باندازۀ كافی ديديم  .بايد از ميان گرد و خاك بيرون رفت  .تصور ميكنم جايز نيست بيش از اين اينجابمانيم .
من پيشنھاد ميكنم بطرف » ملون « حركت كنيم  .در آنجا كمی غذا ميخوريم و با قطار برميگرديم .حال من چندان خوب نيست و نميتوانيم شصت كيلومتر سرپا باشم و از طرف ديگر عرق كرده ام .موافقم ولی بايد زودتر از اينجا دور شويم .afgazad@gmail.com
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***
آرماند و ويكتور در قطاری كه از ملون بپاريس ميرود سوار ميشوند  .شب فرا رسيده است و ھر دو در حالی كه كنار
پنجرۀ كوپۀ خود ايستاده اند دشت و مناظری را كه از برابر شان ميگذرد مينگرند .
در سينۀ آسمان  ،دور دست سه رديف چراغ عمودی ديده ميشود كه گاھی سرخ و زمانی سپيد ميشوند .
آرماند از مسافری ميپرسد  » :اينھا چيست ؟ «
اين چراغھا كه آنجا روشن و خاموش ميشوند ؟بله ؟اينھا برجھای دستگاه فرستندۀ سنت آسيس است .چقدر ارتفاع دارند ؟دقيقا ً دويست و پنجاه متر ارتفاع دارند .و سپس مسافر اضافه ميكند  » ،در اين روزھا بايد فقط به تماشای آنھا  ،از دور قناعت كرد .
چرا :دستگاه فرستنده را المانيھا اشغال كرده اند و نمی گذارند كسی به آنجا نزديك شود .مرد ناشناس به كتش سه نشان پارچه ای دوخته است  ،ابروانش را درھم ميكشد  .ويكتور فكر ميكند  :قطعا ً او يكی از
جنگجويان جنگ جھانی اول است  :مانند پدر من .

٤
ساعت  ٧بامداد است .
آندره با قطار زير زمينی » اتوال –ناسيون « كه پس از ايستگاه سن ژاك از زير زمين بيرون می آيد حركت ميكند .
ھنگاميكه قطار از تونل بيرون ميآيد و روی خيابان ھای پاريس حركت ميكند آندره چشمانش را به نقطه ای دوخته است
 ،اين نقطه زندان سانته است كه طرف چپ خيابان جای دارد  .شبھا در اينجا از پس ديوار ھای چھارده متری زندان
صدای مارسبز بگوش ميرسد  .گاھی زندانيان فرياد ميزنند  :غذا ميخواھيم ! ما گرسنه ھستيم ؟ سانته ! شايد رايموند
آنجاست  .نه  .ابتدا او را بازجوئی ميكنند  ،ولی اگر او را در ھمانجا بقتل نرسانند باينجا خواھند آورد  .در اين لحظه
چنان افكار آندره مشوش است كه گوئی رفيقش دستگير شده است .
شب گذشته پس از حمل مھمات از كوی فروادو قرار بود رايموند را مالقات كند ولی رايموند حاضر نشده بود  ،آندره
ھمين قدر اطالع داشت كه چمدان از خانه خارج و در ارابه جای داده شده است  .بيش از اين اطالعی نداشت  .رايموند
قرار بود از قسمت دوم عمليات او را آگاه كند  .ولی او نيامده بود اطالع بدھد  .اين كار كامالً برخالف عادت اوست .
قطعا ً در موقع حمل مھمات سانحه ای روی داده  .آندره برای اينكه گريبان خود را از چنگ تشويش نجات دھد برای
مالقات ديگری ميرود  .ولی ميترسد كه رايموند
را آنجا ھم پيدا نكند .
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قطار در ايستگاه » ميدان ايتاليا « متوقف ميشود  .آندره خارج ميشود و از پله ھائی كه منتھی بدر خروجی است باال
ميرود  .ميعاد ساعت ٥ر ٧بامداد در كافۀ » وصوف« تعيين شده است  .اين كافه روبروی ايستگاه راه آھن قرا دارد .
بايد بيست و پنج دقيقه صبر كند و بدين ترتيب وقت كافی دارد كه تا آنجا پياده برود .
ايستگاھھای ميان راه ھمه جا پر از مردم است و عبور از آنھا مشكل ميباشد مردم ھمه سركارشان ميروند  .با وجود
اينكه آندره ھيچگونه عجله ای ندارد معھذا مانند ھمۀ پاريسی ھا با شتاب راه ميرود .
در يكی از ايستگاھھا ناگھان اعالم ميشود كه ھمه بايد مورد بازرسی قرار گيرند  .علت اينكار معلوم نيست  .پوليس ھا
مانع عبور مردم ميشوند  ،دير شده است و نميشود برگشت پشت سر او و جلوی راھرو  ،پوليس ايستاده است  .بدون
استثناء مردان و زنان را بازرسی ميكنند اگر كمی مردد بماند ممكن است مورد سوء ظن قرار بگيرد  .بايد برفتن ادامه
دھد و طوری وانمود كند كه اصوالً متوجه موضوع نشده است  .مردی با ژاكت چرمی جلوی او می آيد :
پوليس است  ،كاغذھايتان را نشان بدھيد !آندره بی آنكه چيزی بگويد با خونسردی كيفش را باز می كند و كارت عبور خود را نشان ميدھد  .پوليس با دقت آنرا
بررسی ميكند .
اسلحه ھمراه داريد ؟آندره سؤال ميكند  :اسلحه برای چه ؟
دستھايش را بلند ميكند  ،پوليس با شتاب از باال تا پائين بدن او را بازرسی ميكند و آنوقت كارت عبورش را پس ميدھد .
بسيار خوب  ،ميتوانيد برويد .كنار او  ،پوليس ديگری دستور ميدھد دختری كيف دستيش را باز كند .
آندره از پوليسی كه كنار بازرس ايستاده است ميپرسد  ،چه خبر شده ؟
پوليس بی آنكه كلمه ای بگويد شانه ھايش را باال می اندازد  .او وقت كافی دارد و قبل از اينكه خارج شود داخل اولين
راھرو ميشود  .ممكن است كه در خيابان بازرس ھای ديگری جلويش را بگيرند  .وقتی كه انسان يك كارت عبور و
مرور ساختگی و يك رولور در آستين دارد البته بھتر آنست كه نگذارد يكبار ديگر اقبالش آزمون شود.
مجدداً بايستگاه قطار ميرسد  ،صبر ميكند تا دو قطار بگذرد و كسی ديگر در آنجا باقی نماند و ھنگامی كه سومين قطار
ميرسد  ،سوار ميشود و پس از پنج دقيقه به ميدان ايتاليا ميرسد .
لحظه ای در ايستگاه قطار متوقف ميشود  .تعداد مسافرين آنجا عادی است  ،تصور نميرود ديگر كسی را در اينجا
بازرسی كنند  .از قطار ديگری عده ای مسافر پياده ميشوند و او خود را ميان مسافرين پنھان ميكند  ،و با آنھا به ميدان
ايتاليا داخل ميشود  .اكنون فقط سه يا چھار دقيقه وقت باقی است تا بايستگاه برسد .
پس از يكبار توقيف  ،از نظر اطمينان ضروری است كه با احتياط بيشتری برای اين مالقات برود  .رايموند ھيچگاه
نوشته ھائی كه سبب افشاء مطالبی گردد با خود ندارد و عالوه بر اين او كامالً برفقايش اطمينان دارد .
ھنگاميكه آندره از خيابان ميگذرد تمام افكارش متوجه رايموند است و پيوسته در اين انديشه است كه سبب دستگيری او
چيست  .وظيفۀ رايموند اين بود كه وسيلۀ حمل مھمات را فراھم آورد  .بھمين سبب مستقيما ً در مخاطره نبود بلكه رفيقی
كه ارابه را ميراند در مخاطره بود  .قطعا ً ابتدا او را دستگير كرده و سپس رايموند برای اينكه او را تنھا نگذارده و باو
كمك كند بجلو رفته است  .شايد ھم او را در ھمين ضمن با گلوله از پای در آورده باشند ؟ ولی جای تعجب است  .در ھر
حال او بدون مقاومت دستگير نشده  .پس چه شده  :مسلما ً آنجا تعداد زيادی پوليس بوده  .شايد ھم يك بازجوئی و بازرسی
عمومی در ضمن راه اتفاق افتاده ؟ آيا خيانت شده ؟ اين كار امكان ندارد.
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آندره داخل كافۀ وسوف ميشود و بسوی بوفه ميرود  .رايموند آنجا نيست  .آندره غيبت رايموند را از پيش حدس زده
است  .پيشخدمت سؤال ميكند  :چه ميل داريد ؟
يك فنجان قھوه .ناگھان كسی در سالن سرفه ای ميكند  ،آندره سرخود را بر ميگرداند و رايموند را می بيند كه تنھا سر ميزی نشسته
است و يك گيالس كنياك جلوی اوست .
***
خوب عزيزم  ،حاال صحبت بكن .
دو دوست كنار بولوار گردش ميكنند .
ھمانطور كه گفتم نتوانستم ساعت  ٧آنجا بيايم يك قسمت ديگر از مھمات بايد در جای ديگر مخفی شود  .باالخرهنتوانستيم ھمۀ تخم مرغھا را در يك سبد جای دھيم .
باور كن كه تو مرا ترساندی .چرابرای اينكه من تصور كردم تو رفته بودی .من تا  ٢٩دقيقه قبل از ھشت منتظرت بودم .من يكربع قبل از ھشت بآنجا رسيدم .ولی رفقای باالئی ما ترا از دست رفته ميپندارند .ولی می بينی كه اينطور نيست .من از اين موضوع خوشحالم ولی تو ديگر اينطور نكن  ،خصوصا ً در موقعی كه موضوع مھمی را بايد اطالع دھی .»برتون « حمالت زيادی بمن كرد و گفت شما بكاری دست زده ايد كه كوچكترين اميدی بآن نميتوان داشت .چند بار تا بحال رفقای ما بر اثر اين وقايع دستگير شده اند .
بسيار خوب تو می بينی كه او اشتباه كرده است  .قضيه راحت تر از آنچه ما فكر ميكرديم عمل شد .در چمدانھا چه بود ؟پالستيك  ،قتيله ھای آتش زننده  ،خمپاره  ،شمعھای آتش زننده  ،رولور  ،صفحه ھای آتش زا با فتيله ھای اطمينان .دشنه ھای زھر آگين  ،كپسول ھای سيانور دوپتاسيم .
عجب .آندره با شادی بدوستش نگاه ميكند ولی ناگھان چھره اش درھم ميكشد .
وسايلی كه آنھا در اختيار دارند حيرت آور است  .وقتيكه انسان فكر ميكند آنھا اينھمه مھمات دارند ولی مورد استفادهقرار نمی دھند ديوانه ميشود ! آنھا اين مھمات را برای روزھای سخت ذخيره ميكنند و ما حاال بايد خود را زحمت بدھيم
 ،زيرا اسلحه نداريم كه دفاع كنيم  .باور كردنی نيست كه ھمۀ ما چند ماه فقط صاحب يك رولور بوديم ؛ يكنفر را بقتل
می رسانديم تا يك اسلحه بدست آوريم  .و اين روزھا ھم بايد خودمان از تركيب كاليھای كلودار قند  ،بمب ھای آتش زا
درست كنيم . . .
و بمب ھايمان را در جعبه ھای كنسرو بگذاريم . . .بسيار خوب  ،حاال شكايت مورد ندارد  .اگر آنھا استعمال مھمات را ھم بحساب لندن بگذارند ما اطمينان داريم كه الاقلاين بار نتيجۀ مفيدی از آنھا گرفته شده است .
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رايموند ميگويد  :تو بايد فقط اين رولور ھا را ببينی  .چيز ھای خوبی است و ھمينطور پالستيك را  ،بنظرم اين مادۀ
خطر ناكی است  .ھشتاد گرم از آن كافی است كه يك قطار راه آھن را نابود كند و ھيچ اثری از آن باقی نگذارد.
بگو ببينم  ،حاال با ھمۀ اين مھمات خواھيم توانست سنت آسيس را منفجر كنيم ؟بطور قطع !بايد در اين موضوع كامالً دقيق شد .من تا بحال ترتيب كار را نداده ام  ،آرماند و ويكتور ديروز رفتند موقعيت آنجا را بررسی كنند  .فردا صبح آنھا راخواھم ديد .
نظريات آنھا را رسيدگی كن و بعد نقشۀ حمله را خواھيم كشيد .بايد از ھم اكنون رفقائی را مسؤل اجرای اين كار كنيم .نظر تو درباۀ روبر چيست ؟او آدم زرنگی است و ھمين شب گذشته نشان داد كه قدرت انجام ھر كاری را دارد .چطور است كه او را مسؤل اين كار كنيم ؟گوش كن  ،ميخواھم كامالً روشن با تو حرف بزنم  ،من روبر را شخص توانائی ميدانم ولی صالح می دانم او رابعنوان ذخيره برای كارھای ديگر نگاه داريم  .خواھش ميكنم اجرای عمليات سنت آسيس را بمن واگذار كنيد .
كار تو اين نيست كه در ھمۀ كارھا شخصا ً وارد شوی  .تو رھبر نظامی گروه والمی ھستی  .تو بايد اين گروه رارھبری كنی و خود را زياد در معرض خطر قرار ندھی .
ھمينطور ھم ھست  .برای رھبری اين كار الزم است من شخصا ً در محل حاضر باشم .و اگر تو دستگير شوی !دستگيری من بانجام اينكار ميارزد .من بھتر ميدانم كس ديگری را برای اينكار معلوم كنيم.اگر عمليات به نتيجه نرسيد ؟در اينصورت از نو شروع خواھيم كرد .اين كاری نيست كه بتوان آنرا مجدداً شروع كرد  .بايد در اولين مرتبه آنرا بنتيجه رساند .گوش كن وقتيكه تو نتيجۀ كار رفقايت را بدست آوردی در آن باره صحبت خواھيم كرد .من بآنھا گفته ام كه خودم باينكار خواھم پرداخت و اگر اكنون به آنھا گفته شود شخص ديگری ميبايد اينكار را بكندموجب سوء ظن آنھا خواھد شد .
بسيار خوب تو اينكار را بكن ولی يك چيز را نبايدفراموش كنی .
چه چيز را ؟تو حق نداری جنازۀ خودت را در آنجا باقی گذاری .من بھيچوجه چنين قصدی ندارم  .كی ھمديگر را خوھيم ديد ؟امروز ساعت چھار در » پلسيس ــ رابينسون «  ،در ھمانجائيكه دفعۀ قبل ھمديگر را ديديم .دست يكديگر را ميفشرند .
آندره در حالی كه از او جدا ميشود فكر می كند  ،من نمی توانم قبول كنم او اين كار را انجام دھد  .باالخره روزی او را
نابود خواھند كرد .
afgazad@gmail.com
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رايموند خوشحال است .
پس از اينكه جلوی در پارك مونبتسوری از آندره خداحافظی ميكند در امتداد بولوار بقدم زدن می پردازد و كمی قبل از
ساعت  ٩به پورت دورسای ميرسد  .در اينجا بايد جلوی نمايشگاه با آرماند و ويكتور مالقات كند .
در حالی كه بقدم زدن ادامه ميدھد فكر می كند  :اگر نفرات و مھمات كافی داشتيم چه خوب بود  .مطلب اساسی اينھاست
.
بنظر او برای شروع عمليات در سنت آسيس اشكالی در كار نيست  .برای كاری تصميم گرفته اند و ھمانطور كه گفته
است بايد دربارۀ آن دقت زياد كرد .
در اين وقت رفقای رايموند قريب ده متر با او فاصله دارند و او چنان غرق فكرست كه متوجه آنھا نميشوند  .بعد كه آنھا
را می بيند با تبسم بجانبشان ميرود .
برای اينكه سر صحبت را باز كند می گويد  :شما مثل يك قايق گمركی و رانندۀ آن بنظر ميرسيد .
با وجود اين شوخی آرماند و ويكتور اوقاتشان تلخ نميشود .
رايموند ميگويد  :بنظر من بھتر آنست كه بكافه ای برويم  .در اين حوالی كافه ای سراغ دارم كه بد نيست .
پس از چند دقيقه ھر سه دوست در كافۀ بزرگی نشسته و مشغول صحبت اند  ،آنھا تنھا مشتريان اين كافه ھستند .
آرماند ميگويد  :بازھم بتو ميگويم كه اين كار غير عملی است .
رايموند با ھيجان می پرسد  :چطور ؟
آرماند پاسخ ميدھد  :توضيح خواھم داد  .ديروز بعد از شھر ما بآنجا رفتيم و شب برگشتيم  .دستگاه فرستنده را نيروی
نظامی اشتغال كرده است و نگھبانان طوری مواظبند كه نميشود مخفيانه بآنجا نزديك شد .
رايموند يك تكه كاغذ و يك مداد از جيب بيرون می آورد و می گويد :
ميخواھيم شروع بكار كنيم  .چند برج در آنجا ھست ؟در آنجا دو رديف برج قرار دارد  .يك رديف كوچك كه ما بعداً متوجه آن شديم و رديف ديگر برجھای بزرگتری ھستند.
برجھای كوچك چندان مورد توجه ما نيست  .چند برج بزرگ آنجا ھست ؟شانزده برج در دو رديف ھشت تائی  .موازی با ھم كه از مشرق بمغرب قرار دارند .در چه مسافتی ؟حداقل سه يا چھار كيلومتر .از اولين برج كه نگاه كنيم ساختمان دستگاه فرستنده كجاست ؟در پشت دومين رديف در جنوب شرقی .رايموند با عجله نقشه ای ميكشد و ميگويد :خوب قسمت اعظم نگھبانان اينجا ھستند و از اين وضع برجھا چطور است محوطه ايكه برجھا در آن قرار دارندچطورست ؟
آنجا را علفھا پوشانده و بفواصل زياد و كم درختان و بوته ھائی ھم در آنجا ھست .–وضع خوبی است ! اگر از آنھا استفاده كنيم  ،ميتوانيم براحتی خود را ببرجھا برسانيم .
ولی مطلب اين است كه اصوالً بتوانيم خود را بآن محوطه برسانيم .
اين مسئلۀ ديگری است  ،در آن حوالی چه چيزھائی وجود دارد ؟در آنجائيكه ما بوديم يك جاده برای نگھبانھا ھست و تصور ميكنم اين جاده در ھمۀ آن حوالی ادامه داشته باشد .afgazad@gmail.com
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البته اگر آنھم نبود كه مسألۀ كامالً ساده ای ميشد  .پس از اين جاده چه چيزھائی ھست ؟
در دو طرف شمال و مشرق محوطه ايست مشجر و در مغرب خيابان نگھبانان در جنوب مستقر گرديده اند و درھمانجا دومين رديف برجھا قرار دارد .
دربارۀ جنوب نبايد اصوالً حرفی زد زيرا از اين راه نميشود كاری انجام داد  .و قسمت غرب را ھم بايد كنار بگذاريم ،باقی ميماند دو قسمت شمال و مشرق يعنی ھمانجائيكه جنگل است  .ما بايد از اين دو نقطه بعمليات بپردازيم .
ما ھم خواستيم از اين دو نقطه كاری انجام دھيم ولی نتوانستيم تا انتھای جاده پيش برويم .ميخواھيم كمی دقيق تر فكر كنيم  .يكبار ديگر بگوئيد چطور بآنجا رفتيد و بكدام نقطۀ سنت آسيس رسيديد:ما از خيابان اصلی كه از كوربيل جدا شده و از شمال به جنوب امتداد دارد رفتيم .در بين راه از ايستگاه ھم گذشتيد ؟بله  ،ولی بيفايده بود  .در ھر دو طرف خيابان نگھبانان كشيك می دھند و عالوه بر اين آنجا بانرده ھا محصور شده .قبل از اينكه از آنجا بگذريم داخل جنگلی شديم كه قطعا ً از مشرق بدور ايستگاه می چرخد .
بگو آيا ميشود بآسانی از جنگل گذشت ؟بله  ،و من تصور ميكنم مردم در آن ناحيه اجازه دارند بعد از ظھرھا ھيزم جمع كنند .اين مطلب مھم است  .بقيه آنرا تعريف كن .پس از اينكه چند صد متری جلو رفتيم بروشنائی ھای كنارجنگل رسيديم و خط سير نگھبانان را پيدا نموديم  .آنجا بنرده ھائی برخورديم كه با سيمھای خاردار پوشيده شده بود.
البته اين مطلب روشن است بعد ؟ميكوشيديم جلوتر برويم  .از نرده ھا باال رفتيم  .اين كار بآسانی انجام گرفت و بعد بخط سير نگھبانان رسيديم ولیعبور از آن غير ممكن است .
چرا ؟راه بسيار باريكی است و بعالوه پيوسته تحت نظر عده ای محافظ است كه ميآيند و ميروند  .در شمال و جنوب ھموضع ھمينظور است .
جلوتر از اين نرفتيد !چرا  .از ميان جنگل تقريبا ً تا كنار دشت پيش رفتيم و در جنوب ھم بھمين ترتيب .پس از اين جاده نگھبانھا چه چيزھائی قرار دارد ؟درختان و بوته ھا .تا كنار برجھا ھمينطور است ؟گمان ميكنم .خوب اگر اشتباه نكنم برجھا ميان علفزاری محصور از درختان قرار دارد  .بدور اين علفزار خط سير نگھبانھاست كهبا نرده ھا و سيم خاردار محصور شده يعنی منطقه ايست كه عبور از آن ممنوع است و پس از آن جنگل قرار دارد .
بله اينطورست .در خيابان اصلی چه ديديد :توجه كن ما كامالً نتوانستيم ھمۀ اطراف خود را نگاه كنيم  .طرف چپ در قسمت شرقی چھار برج در ميان درختانقرار دارد در طرف راست سراسر علفزار خالی از درخت است .
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بسيار خوب بايد از مشرق حمله كنيم  .و برای اينكه به برجھا برسيم بايد ابتدا از ميان جنگل بگذريم و سپس واردمنطقۀ محصور با سيمھای خاردار شويم  ،بعد از ميان خط سير نگھبانھا
بگذريم و دست آخر خود را در قسمت پوشيده از درختان و علفزار مخفی كنيم  .فكر ميكنی بتوانيم بدون اينكه كسی
متوجه شود بآنجا برسيم ؟
البته آنجا جنگل كوچكی است  ،ولی من بازھم ميگويم كه اشكال اساسی اينجا نيست بلكه گذشتن از خط سيرنگھبانھاست .
البته اين مانعی است كه بايد آنرا از ميان برداريم ويكتور عقيدۀ تو چيست ؟ويكتور كه تا بحال خود را در اين بحث داخل نكرده است پس از لحظه ای ميگويد :
من تصور ميكنم اين كار كمی مشكل باشد .چرا ؟ھم اكنون آرماند توضيح داد  .نگھبانھا دو بدو حركت ميكنند و يكربع به يكربع در نقطۀ معينی بھم ميرسند .كمی جلوتر از پيچ .كدام پيچ ؟ھمانطور كه گفته شده جاده بدون علفزار ميگردد و ناچار در آنجا پيچی وجود دارد  .يك پيچ در شمال شرقی و يكی درجنوب شرقی است .
پس از اينكه نگھبانھا ھم رد شدند نميشود از آنجا گذشت ؟خير .بچه دليل ؟بفاصلۀ چند متر از پيچ  ،ھم در شمال و ھم در جنوب نگھبانان ھستند و راه را محافظت می كنند  .در قسمت غربتقريبا ً يك كيلومتر دورتر از آنجا يك نگھبان پيوسته حركت ميكند .
خوب  ،بدين ترتيب تو ھم اين كار را غير ممكن ميدانی ؟من نميدانم چطور ميتوان از اين راه گذشت .اوقات رايموند كامالً تلخ شده است  .به آندره چه بايد بگويد  :خير  ،او خود را برای انجام اين كار آماده معرفی كرده
است و
بھر حال بايد آنرا انجام دھد .
از رفقايش سؤال می كند  :شما موافق ھستيد باتفاق اين نقشه را عملی كنيم ؟
ويكتور پاسخ ميدھد ؛ من با كمال ميل حاضرم .آرماند تو چطور ؟من نميخواھم از زير اين كار شانه خالی كنم ولی تصور نميكنم موفق شويم .بسيار خوب  ،بارديگر دربارۀ اين موضوع فكر خواھيم كرد  .اكنون بيش از اين نبايد اينجا بنشينم !رايموند كاغذی را در دست دارد پاره می كند  ،پيشخدمت را صدا ميزند و حساب ميز را ميپردازند  .خيابان ميآيند و
پس از اينكه وقت مالقات جديدی تعيين ميكند از يكديگر جدا ميشوند .
رايموند با اوقات تلخ و تنھا براه خود ادامه ميدھد .
***
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آندره و رايموند در كافه ای واقع در رابينسون نشسته اند  ،دو بطری آبجو سرد برايشان می آورند  .رايموند بدوستش
ميگويد - :می بينی اگر انسان بخواھد كامالً در جريان كار قرار بگيرد بايد شخصا ً در محل واقعه حاضر باشد.
من كامالً با عقيدۀ تو موافقم و از اينجھت قبل از اينكه وارد كار شويم باطالعات ديگری نيازمنديم .بنظر من اينكار الزم نيست  .فرستادن چند نفر برای كسب اطالعات جديد آنقدر خطرناكست كه علنا ً بگوئيم تصميمباجرای اينكار داريم.
توچه پيشنھاد ميكنی ؟بر مبنای گزارش ھای موجود بايد نقشۀ كار را طرح كرد و اگر نقشه ای كه اكنون طرح می كنيم غير عملی بودميتوانيم آنرا در ھمان جا تغيير دھيم .
برای اين كار بايد من گزارش رفقای ترا بھتر بدانم  .تعريف كن .آندره بگزارش رايموند گوش می كند و در ھمان حال در گوشۀ روزنامه بتندی چيزھائی مينويسد .لحظه ای فكر می كند و سپس می گويد :
خالصه بگويم ھمۀ اشكال آن خط سيريست كه محافظت ميشود .
بله  .ھمينطورست .از زير زمين و از روی آسمان نميشود گذشت  ،ولی برای رسيدن به برجھا در ھر حال بايد از اين راه گذشت اينطورنيست ؟
چرا درست است .رفقای تو اين كار را غير ممكن ميدانند ؟ولی من تصور ميكنم انجام آن ممكن است  .اين خط سير بوسيلۀ نگھبانانی كه پيوسته در گردش اند حفاظت ميشود .بدين ترتيب مسأله چنين مطرح است ! بايد بھترين موقعيت و بھترين محل را بيابيم تا بتوانيم از اين كار را انجام دھيمقضيه تمام است .
رايموند كمی بلند ميگويد  :اگر بتوانيم اين كار را انجام دھيم قضيه تمام است .
پيشخدمت در حاليكه يك سينی در دست دارد و با شتاب بآنسو می آيد ميپرسد  :آقايان مرا صدا زدند ؟
آندره گيالس خود را سر می كشد و ميگويد  :دو بطری آبجو بياوريد .
و پس از آنكه پيشخدمت از آنجا دور ميشود ميگويد  :بايد از اينجا رفت  .من ميل ندارم نزديك مردم بنشينم .
٦
رفقا پنير خود را بخوريد اين كنسور را نميخواھيم برگردانيم .من حاضرم بازھم بخورم ولی ديگر شراب نداريم .آه يك بطری پر از شراب باقی داريم .
در ميان چمنزار پنج نفر نشسته و مشغول خوردنند  ،پس ماندۀ غدايشان  ،آشغالھا  ،پوست تخم مرغھا  ،كاغذ روزنامه و
چند قوطی كنسرو بطور پراكنده دور و برشان ريخته است  .يكی از آنھا براحتی روی چمن ھا دراز كشيده  ،دو نفر
ديگر در كناری نشسته اند و يكی ديگر در كنارشان زانو زده و سومی مانند خياط ھا زانوان خود را چليپا كرده و راحت
نشسته است .
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رايموند روی كندۀ درختی نشسته و فكر می كند كه اين پيك نيك چطور تمام ميشود  .فكر گردش در جنگل سن ژرمان آن
ـ له از اوست
ميشل كه شغلش اصالً معلمی است و دو كودك دارد آنجاست  .ھنگامی كه برای ھميشه وارد كارھای نظامی شد برای
اولين بار ضمن يك حمله چنان ترسی او را فرا گرفت كه تقريبا ً بيھوش شد و پس از آن تعميد يافت و ديگر ھيچگاه بيمی
بخود راه نداد و اكنون ھم بھمان حال نشسته است .
ژگن ھم ميان آنھاست  :او بنيامين اين دسته است  .نوزده سال دارد  ،الغر و بيمار بنظر ميرسد ولی بسيار جسور
و نترس است  .خطرناك ترين كارھا را می توان با اطمينان خاطر باو واگذار كرد  .جوانان حوادث توفانی را دوست
دارند .
آرماند كه البته اكنون در نظر خوانندگان آشناست و قيافه ای دون ــ كيشوت وار دارد در آنجا حاضرست  .و سرانجام
بايد از ويكتور نام برد  .او از تميزی و وسواس جوانان پاريسی نصيبی دارد ولی امروز ديگر رفقايش با او شوخی نمی
كنند  .ويكتور بيماری فتق دارد و بايد معالجه كند  .او فقط بخاطر اين كه پيشنھاد رفقا را رد نكند آمده است زيرا ميداند
اين كار از عھدۀ او خارج است  .ولی ھر وقت فكر می كند كه محملی برای اينموضوع پيدا كند مشوش ميشود  .برای
اينكه ميداند از آن پس ديگر منزلتی نزد رفقا نخواھد داشت .
يك قوطی ديگر كنسرو كه خالی شده باطراف پرتاب ميشود .
ژگن در حالی كه كاغذھا و قوطی ھای كنسرو را كه در اطراف ريخته است جمع ميكند ميگويد  :حاال معلوم ميشود كه
شما نميتوانيد بيرون از منزل زندگی كنيد .
شما مانند قصابھا ھستيد .مقصودت چيست ؟آنھا ھم پس از سير شدن  ،جعبه ھای كنسور و آشغال ھا را باطراف خود ميريزند .پرندگان چه می كنند ؟آنھا ھميشه جايشان تر و تميزست .ميشل ميپرسد  :پس آن شراب كجاست ؟
رايموند می گويد  :اينجاست و در اين حال يك كوزۀ خاكی رنك را از پشت خود بيرون می آورد  .جام را پر از شراب
می كند  .رفقايش بدور او جمع ميشوند .
گوش كنيد  ،آنقدر شراب نداريم كه ھر كدام بتوانيد يك جام پر بخوريد .پس از اين چھارمين جام را پر می كند كوزه را بكناری ميگذارد  ،زيرا خالی است  ،و آنگاه كف آنرا باز ميكند و در
ميان
تحير زايد الوصف رفقا  ،رولوری از آنجا بيرون می آورد .
ژگن با تعجب می گويد :
لعنت بر شيطان ! بسيار خوب درست كرده ای !كوزه و محتوی آن دست بدست می گردد  .رايموند طرز كار و ساختمان آنرا توضيح ميدھد و برای اينكه باين بحث
خاتمه دھد رولور را در جای خود پنھان ميكند  .ميگويد  :حاال بايد كمی دربارۀ مطالب جدی صحبت كنيم  .امروز عصر
ھر يك از شما دارای يكی از اين كوزه ھا با محتوی آن خواھيد بود  .اكنون پيشنھاد می كنم به بحث در اطراف موضوع
بپردازيم  .من شما را باينجا آورده ام تا برای عمليات آماده كنم  .اگر موافقيد ميتوانيم ابتدا نقشۀ كار تدوين كنيم و پس آن
مقدمات الزم را فراھم آوريم .
afgazad@gmail.com
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موافقيم .گوش كنيد  ،ما وظيفه داريم كه بدستگاه فرستندۀ سنت آسيس حمله كنيم  .آرماند و ويكتور آن نواحی را بررسی كرده اند .طبق گزارش آنھا انجام اين كار مقدور نيست  .ما اين مسأله را با يكی ديگر از رفقای مسؤل نظامی دقيقا ً بررسی كرده
و به نتيجۀ ديگری رسيده ايم و آن اينست كه انجام اين كار ممكن است .
آرماند با چھره ای شكاك به رايموند نگاه ميكند رايموند كاغذ ضخيمی را روی چمدان كوچكی كه قبالً وسائل خوراكی
در آن بود قرار می دھد  .رفقايش دور او جمع ميشوند و او بتندی نقشه ای می كشد .
دستگاه فرستندۀ سنت آسيس دارای شانزده برج است .ويكتور بطور دقيق اضافه ميكند  :كه ھر يك از آنھا دويست و پنجاه متر ارتفاع دارد  .يعنی تقريباً ببلندی برج ايفل .
ما بايد اين برجھا را نابود كنيم .ژگن می پرسد  :ھر شانزده برج را :خير  ،بايد دو برج را منفجر كنيم و اينكار  ،كار كوچكی نيست  .مھمات الزم برای اينكار داريم .آرماند خاطر نشان می كند  :اشكال كار در اين نيست كه آن ھا
را منفجر كنيم بلكه در آنست كه بتوانيم بآنجا برسيم .
رايموند می گويد  :بگذار من حرفم را تمام كنم  .برجھائی كه بايد آنھا را منفجر كنيم ميان بوته ھائی محصور شده اند و
اطراف آنھا جنگل است .
ميشل ميگويد  :بنظر من اينكار چندان مشكل نيست .
ولی ھنوز مطلب تمام نشده است ؛ جاده ای است كه توسط نگھبانان محافظت می شود  ،يك منطقه ممنوع الورود وجوددارد .
برجھای مورد نظر ما كجاست ؟آخرين برج است كه در مشرق قرار دارد  .مسأله بدين ترتيب است  :برای رسيدن بآنھا می توانيم بآسانی از جنگل ومنطقه ممنوع الورود بگذريم  .اگر تا اين اندازه پيش رفتيم آنگاه ميتوانيم خود را در بيشه پنھان كنيم  .ولی در ھر
صورت بايد از مانع بزرگ موجود يعنی از خط سيری كه نگھبانان آن را محافظت ميكنند بگذريم .
ژگن ميگويد  :بنظرم جريان خوبی نباشد .
توجه كنيد  :بنا بگزارش رفقای ما اين جاده پيوسته توسط نگھبانان بسيار مواظبت ميشود  .آرماند اينطور نيست ؟-

چرا صحيح است ؟

ژگن اضافه می كند  :پس ما می توانيم ابتدا محافظين و كشتی ھای سيار را مورد حمله قرار دھيم .
فرض كنيم اين كار را كرديم پس از آن چه بايد كرد ؟ بالفاصله آنھا اعالم خطر خواھند كرد  .در اينصورت چطور میتوانيم بی آنكه ديده شويم خود را بپای برجھا برسانيم ؟ جريان كار بدين ترتيب است  :ما بايد تا پای برجھا پيش برويم و
مواد منفجره را در آنجا قرار دھيم و بدون اينكه نگھبان ھا متوجه شوند بگريزيم  .اگر بتوانيم اينكار را بكنيم قضيه تمام
شده است .
آرماند ميگويد  :ما از تو پيروی خواھيم كرد .
رفيق عزيز تو خود را باھوش ميدانی ولی متوجه يك موضوع نشده ای .چه چيزی .نگھبان ھای سيار در نقاط معين و در وقت ھای معين ھمديگر را می بينند .البته ما متوجه اين موضوع شده ايم و با تو ھم در اينباره صحبت كرده ايم .afgazad@gmail.com
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ولی مثل اينست كه تو آنرا ناديده گرفته ای زيرا بحث در اطراف اين موضوع بدون اخذ نتيجه مانده در حاليكه تغييرنگھبانان در اوقات معين يكی از نقاط ضعف دشمن است .
نمی فھمم چه ميگوئی .چطور بايد توضيح دھم ؟ المانی ھا بجای اينكه در ھر صد متر يك سرباز بگذارند ــ و مسلم اينست كه برای اين كارتعداد بيشماری سرباز الزم است  .محافظين سيار گذاشته اند .
در ھر حال اينطور است .ممكن است نظر بمقتضيات ديگری اينكار را كرده باشند ولی اين موضوع در كار ما تغييری نخواھد داد  .چيزی كهبرای ما مھم است اينست كه محافظين درچه وقت و چه نقطه يكديگر را مالقات می كنند  .اين موضوع برای ما بی
نھايت مھم است و كليد راه ماست و بالنتيجه بايد معلوم كنيم در چه وقت اينكار انجام می شود و بھترين نقطه كجاست .
قضيه خود بخود روشن می شود  :بھترين موقعيت وقتی است كه آنھا به يكديگر ميرسند زيرا پس از آن ھنگام رفتن ھر
چند لحظه يكبار بپشت سر خود نگاه خواھند كرد .
بلی ولی باز نگھبانھائی باقی ميمانند كه يكی در پيچ طرف شمال و ديگری در طرف جنوب است .ولی در مشرق نگھبان وجود ندارد  .پس بدين ترتيب لحظه ای كه بايد از آنجا بگذريم معلوم شد  .حاال بايد بھترين نقطۀعبور را معين كنيم  .بنظر من بايد از طرف مشرق برويم .
آرماند لحظه ای فكر ميكند سپس جواب ميدھد  :من با اينكار موافق نيستم زيرا در تمام طول راه محافظين سيار وجود
دارند .
ويكتور می افزايد  :ولی آنجا جاده ای ھم وجود دارد .
آرماند پاسخ ميدھد  ،بدتر شد  ،زيرا انسان نمی تواند ببيند كه آنھا می آيند يا نه .
رايموند كمی پريشان است  ،سرش را ميخاراند و ناگھان سؤال ميكند .
راستی اين پيچھا چطورند  ،قائم الزاويه يا اينكه منحنی ؟تصور ميكنم منحنی باشند .خوب بھتر  .زيرا محافظين و نگھبانان سيار نمی توانند ببينند در طول منحنی چه اتفاقی می افتد  .ما بايد بطور قطع ازاينجا بگذريم .
ويكتور نقشه را نگاه ميكند و ميگويد :
راستی ھمينطور است  ،ما اصوالً بآن فكر نكرديم !آرماند خود را داخل ميكند  :شايد اينكار ممكن باشد .
بنظر ميرسد كه ژگن و ميشل ھم متوجه صحت قضيه شده اند  ،رايموند ادامه می دھد :
جزئيات كار را در ھمان جا بايد تعيين كرد  .آنچه كه بايد در اينجا مشخص كنيم تنظيم عمليات است  .من پيشنھاد میكنم فردا اينكار را انجام دھيم  ،نبايد وقت را از دست داد  .بايد ابتدا طرز بكار بردن مواد منفجره و مسير حركت را در
ھمين جا معلوم كنيم  .البته ما با دوچرخه بآنجا خواھيم رفت ولی ضمنا ً امكان اينھم وجود دارد كه در بين راه متوقف
شويم  .در ھر حال نبايد طوری كنيم كه مھمات از دست برود  ،بھمين جھت قبالً بشما آن كوزه را نشان دادم كه بايد مواد
منفجره را در ھمان جا مخفی كنيم .
ميشل می پرسد  :ديگر چه چيزھائی بايد با خود برداريم :
يك بسته مواد منفجره  ،كپسولھای آتش زننده و بيست متر فتيله جھت آتش زدن .ويكتور ميگويد  :من عقيده ديگری دارم  .فكر خوبی است .
afgazad@gmail.com
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چيست ؟خيابان اصلی كه به سنت آسيس ميرود تقريبا ً ھمه جا از كنار رود سن ميگذرد  ،ما ميتوانيم با لباس ماھی گيری بآنجابرويم  .با اين لباس ھيچگاه مورد سوء ظن واقع نخواھيم شد  .بايد چوب ماھی گيری  ،يبد و خالصه ھمۀ چيزھائی را
كه يك ماھی گير الزم دارد برداريم .
فكر بدی نيست .مواد منفجره باندازه كافی داريم ؟يك بسته موجود است  .می توانيم مانند خميری آنرا بھر فرمی كه ميخواھيم در بياوريم .ميشود ھمۀ اينھا را در چوب ماھی گيری پنھان كنيم .مواظب باشيد ھيچگاه كپسولھای آتش زا و مواد منفجره را يكجا نگاه نداريد  .كپسولھای آتش زا را می توانيم در چوبھای ماھی گيری پنھان كنيم  .ولی برای مواد منفجره بايد جای ديگری در نظر گرفت .
چطور است دگر آنرا در دوچرخه ھايمان بگذاريم ؟نمی شود آنرا در دسته ھای چرخمان پنھان كنيم ؟فكر بسيار خوبی است !ميشل می پرسد  :قتيله ھا را چه بايد كرد ؟ژگن با شادی ميگويد  :آنھا را من قبول ميكنم ،ما بايد يك چيز ديگر ھم با خود برداريم .چه چيز را ؟يك دشنه  .آنرا بايد در كوزه مخفی كرد  .ھر كدام بايد يك دشنه داشته باشيم  .بايد خيلی احتياط كرد زيرا دشنه ھا سمیاست .
بسيار خوب . .رايموند نگاه تندی برفقايش ميكند و می پرسد :ھمه حاضريم در اينكار وارد شويم ؟بله .و يك سؤال ديگر  :آيا ھمگی بپيروزی و موفقيت عمليات اطمينان داريد ؟ميشل بآرامی پاسخ ميگويد  :كامالً .
ژگن اضافه كرد  :آيا  . . .؟
ويكتور ميگويد  :چطور ؟
آرماند تو ھم موافقی  . . .؟بله منھم موافقم .بسيار خوب  .اطمينان بپيروزی يكی از مھمترين عوامل برای تحصيل نتيجه است .ھر پنج نفر بلند ميشوند .
ويكتور ناگھان فرياد می كشد و دست خود را روی بدنش ميگذارد  :آه !
چيست ؟-چيزی نيست  .يك درد ناگھانی بود .
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٧
در طبقۀ پنجم يك خانۀ اجاره ای در حوالی پاريس مارسل زن سياه موی بيست و ھشت ساله با بچه خود زندگی ميكند .
زن اكنون پردۀ جلو پنجره را پائين كشيده است و سيمايش متفكر بنظر ميرسد .
ھر روز صبح او ساعت  ١٢برای صرف غذا بخانه ميآمد  .آنروز صبح مقداری خوراكی و يك بطری شراب برداشته و
از خانه بيرون رفته بود و ھنگام رفتن با تبسم بھمسرش گفته بود ميخواھم با رفقا بگردش بروم برای ساعت ھفت باز
خواھم گشت .
گاھی بر حسب اتفاق خلف وعده ميكرد و بخانه نميآمد ولی امروز مارسل اصالً او را نديده است  .انتظار كمی طوالنی
شده است  .حاال ساعت  ٩بعد از ظھر است و ھمسرش ھنوز باز نگشته است .
امروز صبح ھنگاميكه ميخواست اصالح كند آواز ميخواند شاد خرم از خانه بيرون رفت .
مارسل با اندوه به اشيائی كه در اطاق پراكنده است و حكايت از نبودن ھمسرش ميكند نگاه ميكند  .تيغ ريش تراشی
نشسه  ،و كفشھای راحتی در گوشه ای افتاده  ،دستمال چركی زيرروشوئی قرار دارد  . . .مارسل برای اينكه بار ديگر
شوھرش را متوجه اين بی نظمی بكند آنھا را بحال خود گذارده است  .ولی حاال مشغول جمع آوری و منظم كردن اشياء
است و بزحمت
جلوی گريۀ خود را ميگيرد .
طرز رفتار ھمسرش مارسل در خانه طور ديگری است  .بين او و اشخاصی كه در دفتر يا كارخانه كار ميكنند تفاوت
فاحشی وجود دارد .
شوھر او نام مستعاری دارد  .او كمونيست مبارزی است كه در حلقۀ گروھھای آزاد و پارتيزانھای فرانسه پيكار می كند
.
او گاھی بپاريس ميرود و چندی در آنجا ميماند  .مارسل خود اغلب در كارھای شوھرش شركت دارد و ارتباطاتی
برقرار ميكند  .غروب يكروز ھنگامی كه كنار نرده ھای باغی ايستاده و يكديگر را ميبوسيدند  ،شوھرش بمبی به نرده
ھای باغ محكم كرد پس از لحظۀ بمب منفجر شد و سربازان المانی كه تازه از سينما بازگشته بودند كشته و زخمی شدند .
اگر شوھرش در آن حوالی باشد او ترس و بيمی نخواھد داشت  .او مورد اطمينان ھمه است .
مارسل زن نمونه است  ،او شركت در عمليات خطرناك مخفی را به بی خبری ترجيح ميدھد  .بنظر ميرسد كه در چند
روز اخير ھمسر او بسيار گرفتار است ولی اين بار بمارسل نگفته است كه با رفقايش مشغول چه كاری است  .اما
مارسل حس ميكند كه كاری در ميان است  .چند بار از او پرسيده بود ولی شوھرش ھر بار از دادن جواب صريح
خودداری ميكرد و با او شوخی مينمود  .مارسل خالف اينرا انتظار داشت  .از خود ميپرسيد آيا او تابحال كارھای خود
را بمن نگفته است ؟ و آيا كارھائی كه تا بحال بمن محول شده بخوبی انجام نداده ام ؟ امروز كه برای اولين مرتبه از كار
شوھرش اطالعی ندارد او ھم بخانه بر نمی گردد .
چه اتفاقی برای او رخ داده است ؟ مارسل را ترس و اندوه فراوانی فرا گرفته است  .يكی از روزھا باتفاق شوھرش
بيرون رفت  ،شوھرش در چند متری او تمام گلوله ھای رولورش را بسينه يك افسر المانی خالی كرد  .مارسل در آن
روز نترسيد ولی امروز متوحش بود  ،زيرا ھمسرش جريان كارش را باو نگفته بود و او بی اطالع بود  .مارسل در اين
لحظه تا سرحد يك زن معمولی و ترسو تنزل كرده است  .چطور مانند يك زن معمولی ! زن معمولی اگر شوھرشان كمی
دير بيايد  ،بخانۀ ھمسايه ميروند و قضيه را با او در ميان ميگذارند  ،بھمه جا تيلفون ميكنند  ،بمحل كار و يا منزل
دوستان شوھرشان ميروند  ،پوليس را خبر ميكنند و خالصه يك چھارم از خيابان محل سكونتشان را از جريان كار مطلع
afgazad@gmail.com
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ميسازند  .ولی مارسل نمی تواند چنين كارھائی بكند  ،موقعيت او مانند سربازی است كه در سنگر بجای مانده  ،او
محكوم است در اينجا به نشيند و با افكار شكنجه دھندۀ خود در انتظار باشد  .او فكر ميكند اگر شوھرش يكساعت ديگر
نيايد قطعا ً سانحه ای روی داده و شايد اصوالً بعد ھا ھم نتواند بفھمد چه اتفاقی برای او روی داده است .
دقايق ميگذرند وزن كوچك اندام در آشپزخانه نشسته  ،دو بشقاب برابر خود گذارده و انتظار می كشد .
ناگھان صدای پائی در پيه ھای خانه بگوش ميرسد  .صدای كليد كه در سوراخ كليد ميچرخد شنيده ميشود  ،وقتی مارسل
ھمسرش را می بيند تقريبا ً چيزی نمانده كه قلبش از كار بيفتد  .رايموند آمده است .
مارسل از جای می جھد  ،دست بگردن رايموند می اندازد و بی اختيار شروع بگريه می كند .
رايموند می گويد  :چه خبر است ؟ او را محكم نگاه ميدارد و چھرۀ او را می بوسد  :بگو آخر چه اتفاقی افتاده ؟
من ترسيده ام .از چه ترسيده ای ؟گمان كردم ترا توقيف كرده اند .در اين ھفته اين دومين باری است كه تصور می كنند من دستگير شده ام  .می بينی كه حال من خوب است  .از بچهاطالعی بدست آورده ای ؟
پنجشنبۀ آينده مادرت او را بپارك خواھد آورد .بسيار خوب  ،بايد كارھايم را طوری ترتيب دھم كه بتوانمدر اين روز بآنجا بروم و او را ببينم .
حاال كجا می روی ؟رايموند از پله ھا پائين ميرود و دوچرخۀ خود را روی شانه ھا ميگذرد و باال می آورد .
دوچرخه را آوردم .چھره زن از شادی ميدرخشد .
می پرسد  :كار تمام شد ؟
خير ،بايد تمام شود .كی؟فرداچه كاريست ؟بزودی خواھی فھميد .او ايندفعه باندازه كافی رنج ديده است و از اينجھت بالفاصله ميگويد :
كه اينطور است ! ما زنھا برای اين خوب ھستيم كه بنشينيم  ،انتظار بكشيم و گريه كنيم ! گوش كن  ،كارھائی ھست كهبمن مربوط نيست ولی كارھائی را كه با ھم انجام داده ايم من حق دارم در آنھا دخالت داشته باشم  .اگر تو ميخواھی
بكاری اقدام كنی من نميتوانم در خانه بنشينم و انتظار ترا بكشم  .يكبار ديگر . . .
فردا ساعت ھشت بايد در انتظار من باشی  .من يك بستۀ كوچك محتوی مھمات بتو خواھم داد و تو بايد آنرا بالفاصلهمخفی كنی .
در كجا ؟در ھمانجائيكه فقط ما دو نفر ميدانيم .تا كی بايد انتظار ترا بكشم ؟afgazad@gmail.com
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در كافۀ پورت در اورلئان  .حاال راضی ھستی ؟بله بگذار ترا ببوسم .***
وقتيكه رايموند ھمسرش را ديد ميشل برای رفتن بخانه
حركت ميكرد  .او شتاب ميكرد زيرا ميبايستی نيمساعت قبل در خانه بوده باشد  .تھيۀ مقدمات حركت بسنت آسيس بيش
از آنچه آنھا حدس می زدند بطول انجاميده بود  ،آنھا بايد ھر كدام يك دوچرخه تھيه كنند و او آخر شب آنرا بدست آورده
بود و بعالوه وسائل ماھی گيری الزم داشته و ھمچنين بايد مھماترا آزمايش و آنرا قسمت و جزئيات كاری را كه فردا
بايد عملی شود بررسی كنند  .برای انجام اين كارھا اطالعات و دوندگی ھائی الزم بود  .اضافه بر اين ميشل بايد
دوچرخه و لوازمش را پيش يكی از رفقايش بگذارد تا در موقع حركت از آنجا برداشته و برود.
اكنون ھمۀ كارھا درست شده بود و او با دلی آرام از پله ھا ی خانه باال ميرفت  .فكر ميكرد اگر ژوليت حدس بزند فردا
چه كاری در پيش دارد چه خواھد شد ! ميشل ھمسرش را زياد دوست دارد  ،او ھيچگاه ترس و بيمی را كه در اولين
عمليات نظامی حس كرده بود فراموش نكرده است  .ميشل تا بحال بھمسرش نگفته است كه در عمليات نظامی شركت
ميكند .
كار ميشل –چون زنش از جريان كارھايش بی اطالع است  .كمی مشكل تر است زيرا او بايد ناچار چنين وانمود كند كه
يك زندگی معمولی دارد و اين كار با زندگی كسی كه در گروه مبارزان مخفی پيكار ميكند تباين زياد دارد  .و بھمين
علت ھنگامی كه در اين ساعت شب زن و كودكانش را می بيند خيلی خوشحال ميشود  .درگيراگير آن موقعيت پرآشوب
خانۀ مرتب و تميز و زندگی در آن خانه كانونی است كه باو نيروی خالق ميبخشد  .در اينوقت او مانند سربازی است كه
برای گذراندن مرخصی از جبھۀ جنگ بخانه باز می گردد  .او نمی داند برای اين تأخير چه بايد بھمسرش بگويد ؟
ھمسرش چه خواھد گفت ؟ ژوليت امروز صبح از او خواھش كرده بود كه سر وقت بخانه باز گردد  .قطعا ً امروز كباب
خرگوش و سيب زمينی نمك سود داشتند كه او اصرار كرده بود  .زيرا ژوليت اين غذا را خوب می پزد و ميشل ھم آنرا
دوست دارد .
او فكر ميكند وقتی كه در را باز كنم ژوليت مرا با خوشروئی خواھد پذيرفت .
وقتی ميخواھد وارد اطاق غذاخوری بشود كفش خود را در آستانۀ در پاك ميكند  ،ھمسرش با اين جمالت او را می
پذيرد :
برای من ھيچ فرقی ندارد ولی من اين كار را شايستۀ تو نمی دانم .پدر ! !در اينوقت » پيرو« كودك پنجساله با خواھر سه ساله اش » ليلی « جلو می دوند  .ميشل آنھا را در آغوش می گيرد و
بعد روی دست بلند ميكند  :ژوليت بی آنكه ھمسرش را ببوسد با چھرۀ درھم كشيده به آشپزخانه ميرود  .در حاليكه ھنوز
اوقاتش تلخ است سوپ پر بخار و گرمی را روی ميز قرار می دھد و ميگويد :
اين ديگر بدبختی بزرگی است ! وقتی كه من چيز خوبی می پزم تو سر وقت در اينجا نيستی  .گمان ميكنم در چند روزاخير اين كار عادت تو شده است .
امروز ميخواستم يكی از رفقايم را ببينم . . .آه می دانم ھميشه بسراغ آن دوست ميروی ! زن تو مھم نيست ؟چطور چنين حرفی را ميزنی ؟حاال سيب زمينی ھا ميسوزد  .خرگوش سرخ شده .afgazad@gmail.com
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الزم نيست برای غذا دلواپس بشوی  .من مطمئن ھستم ھمه چيز تو خوب است .اين كارھای تو واقعاً الزم نيست .ژوليت بچه ھا را از روی ميز پائين ميآورد  .ميشل می نشيند و شروع بخوردن غذا ميكند .
سوپی كه تو درست كرده ای خيلی عالی است !ليلی با پيش بند خود روی ميز نشسته و با قاشق به ته بشقاب سوپ ميزند  ،مادرش بی تابانه ميگويد :
ليلی سوپ را بخور  .سرد  ،ميشود  ،و سپس بپسرش ميگويد  » :پيرو مواظب گيالست باش  ،آنرا می اندازی «ژوليت بآشپزخانه
ميرود و كباب خرگوش را می آورد .
ليلی كوچك روی ميز می زند و صدا ميكند  ،مامان من يك ماھيچه می خواھم .
اول بايد سوپت را بخوری  ،پيرو بازھم ميگويم مواظب گيالست باش .ليلی مجدداً ميگويد  :من ديگر سوپ نميخورم .پدرش در حالی كه در ظرف كباب گوشتی را جستجو ميكند می گويد  :صبر كن االن بتو ميدھم .
تو نميتوانی بآنھا بگوئی اول سوپھايشان را بخورند ؟ آنھا اصالً لب نزدند .ميبينی كه ميل ندارند .البته آنھا ميدانند كه تو آنھا را حمايت ميكنی  .پيرو  ،برای آخرين بار ميگويم مواظب گيالست باش  .ديگر بتو نخواھمگفت .
پيروی كوچك چنان بشقاب خود را نگاھداشته است كه از ترس انداختن آن خود را بگيالس ميزند و آنرا پائين می اندازد
.
مادرش با شتاب بلند ميشود و می گويد  :وقتی كه ميآمدم ميدانستم و بعد با مشت بسر او ميزند و بآشپزخانه ميرود تا
دستمالی برای پاك كردن آنجا بياورد .
پيرو شروع بگريه ميكند  .ليلی گوشت خود را محكم با دستھايش چسبيده و در موقع خوردن آن تمام صورت خود را
چرب كرده است .
ميشل برای اينكه پسرش را آرام كند او را ميبوسد .
گريه نكن كوچولو  ،عيبی ندارد .مادرش ميگويد  :ھمين است  ،بجای اينكه او را بترسانی تحريك ميكنی كه مجدداً شروع كند  .تو تمام روز اينجا نيستی و
كاری ميكنی كه آنھا ھر چه ميخواھند بكنند .
دختر كوچك ميشل دوباره خواھش ميكند  ،پدر يك ماھيچۀ ديگر بمن بده .
ميشل چنان ببچه ھايش مشغول است كه فراموش ميكند
غذای خود را بخورد و نگذارد سرد شود  ،ميشل خوشبخت و خوشحال است و بانگاھھای پرحرارتی زن و فرزندانش
را نگاه می كند .
در اين بين ژوليت كمی آرام شده است و شانه ھايش را ميجنباند و ميپرسد  :چرا اينطور مرا نگاه ميكنی ؟ اگر شخص
ديگری اينجا بود تصور ميكرد مرا تا بحال نديده ای .
ميشل برخالف ميل خود بايد در اين دقيقه بفكر فردا باشد .
بخطری بينديشيد كه ممكن است برای ھميشه او را از ديدار اين سه دلبندش جدا سازد .
پاسخ می دھد  :من بزيبائی تو نگاه ميكنم .
afgazad@gmail.com
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ھمسرش در حالی كه تبسم ميكند صندلی خود را باو نزديك ميكند و می گويد  :عجب جانوری ھستی .
٨
خوب  ،ماھيگيران چه ميل دارند ؟چھاركنياك .ما امروز اجازه نداريم مشروب بكسی بدھيم .آه  ،ما تنھا مشتری شما ھستيم .بسيار خوب  ،من آنرا در فنجان خواھم آورد ولی شما بايد به انتھای سالن برويد و در آنجا بنشينيد .ما ميخواھيم اينجا به نشينيم دوچرخه ھايمان را كه بيرون گذاشته ايم مواظبت كنيم .آھا  ،حق داريد  ،در اين روزھا ممكن است آنھا را بدزدند .اين موضوع برای ما اتفاق افتاده است .خوب پس  ،ھمين جا كناری بنشينيد .متشكريم .رايموند  ،آرماند  ،ويكتور و ميشل در حاليكه مقداری لوازم و سبد و چوب ماھی گيری با خود دارند در كافه ای نزديك
ايستگاه راه آھن ليون نشسته اند .
صاحب كافه كه شخص چاق و خوش روئی است می پرسد  :كجا ميخواھيد ماھی بگيريد ؟
رايموند جواب ميدھد  :از اينجا چندان دور نيست .
درمارن ياسن ؟درمارن .باچه ؟رايموند در اينجا پريشان ميشود  .ولی ويكتور باينكار بھتر آشناست و مانند ماھی گير ماھری رشتۀ سخن را بدست
ميگيرد :
ما تخم و كرم با خود برداشته ايم .ماھی گير پاسخ ميدھد  :با تخم ديگر نميشود ماھی گرفت زيرا بھتر است با كرم چنگك بياندازيد .
ماھم ھمين فكر را كرده ايم .بايد كوشش كنيد يك شير ماھی بگيريد  .تصور ميكنم بتوانيد اينكار را بكنيد  .سه شنبه ھا منھم بماھيگيری ميروم و دراين روز كافۀ من بسته است  .ھفتۀ اخير من يك شير ماھی گرفتم كه يك كيلو و نيم وزن داشت  .من گندم پخته بجای تخم
با خود داشتم . . .
بنظرم ميرسد صاحب كافه نميخواھد صحبت خود را تمام كند  .ولی بر حسب اتفاق در اين وقت يك شوفر باتفاق دو نفر
وارد ميشوند پھلوی بوفه می نشينند و با صدای بلند با صاحب كافه شوخی ميكنند ولی اصالً متوجه ماھيگيران نيستند ،
آن ھا از موقعيت استفاده ميكنند و يكبار ديگر مطالب خود را تكرار ميكنند تا فراموش نشود .
رايموند با صدای آھسته می پرسد  :كوزه ھايتان را با خود داريد ؟
بله .مواد منفجره را در دستۀ چرخ ھا مخفی كرده ايد ؟ھمه چيز منظم است .afgazad@gmail.com
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فقط ژگن لعنتی ھنوز نيامده  .معلوم نيست كجا رفته است ؟ويكتور پيشنھاد ميكند  :چاره ای نيست جز آنكه بدون او حركت كنيم .غير ممكن است ــ فتيله ھا پيش اوست .در ھمين وقت ژگن وارد كافه ميشود  .او چكمۀ بلندی پا كرده و يك شلوار كلفت كھنه و يك جليقۀ چرمی دارد و كاله
بزرگی ھم بسر گذاشته است .
ويكتور با خوشحالی ميگويد  .تاتار دارد ميآيد :
ژگن بيش از اندازه بار با خود دارد و از دور مانند يك مينياتور و يا قھرمانان كتابھای آلفونس دوده بنظر ميرسد  .سبد
بزرگی حمايل كرده است  .از شانه ھايش پارچۀ بلندی آويزان است كه تقريبا ً روی زمين كشيده ميشود و چوب ماھی
گيری خود را در آن جای داده است  .يك تور بزرگ ھم با خود برداشته است  .رفقايش نميتوانند از خنده خودداری كنند .
رايموند از او ميپرسد  .تو با اينھمه لوازم چه ميخواھی بكنی ؟ شايد ميخواھی سگ ماھی شكار كنی ؟
ژگن با اوقات تلخ ميگويد  :ھمينظور است بايد يك چيز را بشما بگويم  ،فتيله ھا در قسمت پائين سبد جای دارد و بقيۀ
چيزھا را ھمانطور كه تو گفتی مخفی كرده ام .
ھر پنج نفر وسائل ماھيگيری خود را بر ميدارند و بر می گردند پھلوی دوچرخه ھايشان  .از صاحب كافه خداحافظی
ميكنند  :ــ او برسم معمول ميگويد  :اميد است موفق باشيد  .ميخواھند كافه را ترك كنند .
صاحب كافه در موقع خاحافظی ميگويد  :اميدوارم ھميشه خوش باشيد .
ده دقيقۀ بعد آنھا از جنگل ونسن حركت ميكنند در گوشۀ خلوتی ميايستند و رايموند برفقايش دستور ميدھد:
ھنگاميكه از جنگل بيرون آمديم در كنار پل شارنتون و آلفورويل به خيابان اصلی ميرسيم كه بسوی كوربيل ميرود  .ازميان دراويل خواھيم گذشت  .پس از اينكه از ويلنسوم ژرژ گذشتيم بايد بطرف راست برويم  .آرماند راه را ميشناسد و
جلوتر از ما خواھد رفت پس از او ميشل و بعد ژگن كه بيش از ھمه بار با خود دارد حركت ميكنند  ،من ھم بدنبال
ويكتور خواھم آمد  .اگر اتفاقی افتاد چنين وانمود ميكنيم كه اصوالً يكديگر را نمی شناسيم .
اكنون ساعت ھشت و نيم است وقت مالقات پس از ساعت  ١١است  .ھر كه زودتر رسيد بايد منتظر ديگران بشود .
كجا ؟وقتيكه وارد شھر شديد  .طرف راست در اولين كافه .***
ساعت يك بعد از ظھر است و ھر پنجنفر در انتھای سالن مھمانخانه ای واقع در كوربيل غذا ميخورند  .صرف غذا
باعث خوشحالی آنھاست  .پيش از اينكه اين پنج نفر برای انجام كار خطرناك بروند بين خود محبت شديدی را حس
ميكنند كه تا بحال حس نكرده اند .
رايموند ميپرسد  :بازھم گرسنه ايد ؟
ژگن جواب ميدھد  :من ميل دارم بازھم يك ظرف كباب بخورم .
رفقای عزيز  ،از اين موقعيت استفاده كنيد  ،ھميشه امروز نيست .ميشل ميگويد  :من تا بحال چند بار آزمايش كرده ام كه يك غذای حسابی انسان را در فكر و عمل راسخ ميكند .
ما ھم سرباز ھستيم .متأسفانه ھر روز نميتوانيم چنين غذائی بخوريم .رايموند می گويد  :عجله كنيد وقت گذشت .
نميتوانيم يك فنجان قھوه بخوريم ؟afgazad@gmail.com

٢٩

www.afgazad.com

اگر بخواھيد ممكن است  .اعتبار من ھنوز تمام نشده و از اين گذشته بايد صورت حساب خريد لوازم ماھيگيری را ھمبمن بدھيد .
ژگن می گويد  :كار من سر راست است  ،من اين لوازم را از عمويم قرض كرده ام .
بتو قرض داده ؟من اصوالً از او نخواستم  .اگر او متوجه شود كه منچوب ماھی گيريش را برداشته ام كامالً اوقاتش تلخ خواھد شد .
اگر اينطورست بايد يك چوب نو برايش بخريم .صرف غذا تمام ميشود و رايموند دستور ميدھد قھوه بياورند  .با شتاب گيالس ليكور را كه با قھوه آورده اند در فنجان
خود خالی ميكند .
ميشل ميگويد  :تو نميدانی چطور بايد قھوه را خورد .
چرا نميدانم ؟بايد آن را سه مرحله خورد  :اوالً بايد جرعه ھای خيلی قھوه را بخوری يعنی تا نصف فنجان را  ،ثانيا ً بايد يك سوم
كنياك را در قھوه خالی كنی  ،آنوقت قھوه الكل دار ميشود  .و بعد بايد آنرا آھسته بخوری تا لذت ببری  .ثالثا ً بايد كنياك
را در باقيماندۀ قھوۀ گرم بريزی  .اين كار ديگر برای تسھيل عمل گوارش است و بعد از اينكار ھا حظ ميكنی .
نظر تو چيست ؟می گويم كه اين كار شرط مسلم برای ارضاء خاطرست كه با ھم ھماھنگی دارند و ھر بار موجب يكنوع رضايتميشود .
ويكتور تأييد می كند  :راستی كه اين طرز خوردن مسخره است ! افسوس كه من قھوه ام تمام شده  .چطور است يك
فنجان ديگر بخوريم؟
رايموند می گويد  :كافی است و در اين حال نگاه تند و ترس آوری بصورت حسابی كه پيشخدمت برايش آورده است می
اندازد  :ھفتصد و بيست فرانك شده .
ويكتور اضافه ميكند  .با پول چائی و انعام ھشتصد فرانك ميشود .
رايموند تكرار ميكند  :ھشتصد فرانك !
ژگن متفكرانه ميگويد  :قضيه سنت آسيس برای ما گرانتر تمام خواھد شد !
***
رفقا بمقصد نزديك ميشويم .
ويكتور آنھا را بجادۀ باريكی كه بطرف دستگاه فرستنده ميرود ھدايت ميكند  .پس از گذشتن از كوربيل آنھا اين مسافت
را با سرعت زيادی پيموده اند  .و حاال ميتوانند كمی آھسته تر بروند  .ژگن در حاليكه نفسش بند آمده است صدا ميزند :
كارما كامالً مانند يك مسابقۀ دوچرخه سواری است .
ويكتور با خوشحالی ميگويد  :مشروب خوردن ما با چوبھای ماھيگيری بسيار خوب بود  .در خيابان اصلی دو نگھبان
را می بينيد ؟ وقتيكه از برابر آنھا ميگذشتيم آنھا قھقه ميزدند .
آرماند جواب ميدھد  :بله  ،آنھا را ديدم  .ولی اگر حاال آنھا ما را در اين جنگل به بينند خواھند پرسيد اينجا چه ميكنيم  .ما
از روی سن گذشته ايم .
ژگن ميگويد  :اينطور نيست  .اين رود از قسمت جنوبی استاسيون ميگذرد  .ھنوز ھم ميتوانيم بگوئيم كه راه را اشتباه
آمده ايم .
afgazad@gmail.com
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رايموند سؤال می كند  :دفعه قبل شما چرخھا را كجا گذاشتيد ؟
بايد در ھمين حوالی باشد .من پيشنھاد می كنم بازھم حركت كنيم تا ھر چه ممكن است به برجھا نزديك شويم .جاده پيچ كوچكی ميخورد و بعد منقسم ميشود  .آنھا اكنون دور استاسيون گذشته اند و بايد بطرف مشرق بروند .
رايموند دستور ميدھد  :اينجا بايد پياده بشويم .
ھر پنج نفر از چرخھا پائين می آيند  .در آن حوالی ھيچكس ديده نميشوند  .چرخھا را بدست ميگيرند و آھسته وارد
جنگل ميشوند  .پس از اينكه كمی از جاده دور شدند رايموند پيشنھاد ميكند  :اينجا بايستيد .
ژگن سؤال ميكند  :اينجا ميشود سيگار كشيد ؟خير  ،از اينجا به بعد ھيچكس حق ندارد سيگار بكشد .
اينكار خطرناك نيست  .مواد منفجره تا در مجاورت آتش نباشد منفجر نميشود .صحيح است ولی بھتر است احتياط را از دست ندھيم .عزيزم تو ھم مانند ديگران رفتار كن .
بسيار خوب .اكنون بايد از انجام كار خود صحبت كنيم  .من برای كسب اطالعات باويكتور ميروم  .شما بارھای خود را زمينبگذاريد و مھمات و چرخھا را در بيشه ای پنھان كنيد  .در ھمين جا انتظار ما را بكشيد .
بايد مھمات را در بياوريم ؟خير  .البته المانيھا باينجا نخواھند آمد  .اگر شخص عادی از اينجا عبور كرد طوری وانمود كنيد كه مشغول پيدا كردنقارچ ھستيد .
***
رايموند و ويكتور از راه باريكی ميگذرند و به نرده ھائی ميرسند كه با سيم خاردار محكم شده است  .رايموند ميپرسد :
آن جاده پيچ دار كجاست ؟
تصور می كنم كمی دورتر از اينجا باشد .بسيار خوب بايد بآنجا برويم .پس از چند دقيقه بآن نقطه ميرسند  .در آنجا يك اعالن المانی آويزان است و زير متن المانی ترجمه فرانسۀ آن چنين
نوشته شده است  :عبور اكيداً ممنوع  ،خطرمرگ .
رايموند ميپرسد  :فكر ميكنی ھمين جا باشد ؟
بله بايد بانتھای اولين رديف برجھا برويم .بآنجا ميرويم :خود را بروی سينه می اندازند و با زحمت فراوان از الی سيم خاردار ميگذرند  ،درختان جنگل در اين ناحيه ھرس
شده است و در محوطۀ نبسته وسيعی درخت بزرگی ديده نميشود  .سرشاخۀ درختان را نينداخته اند و طوری است كه
انسان ميتواند خود را مخفی كند  .با احتياط پيش ميروند  .برابر آنھا يك رديف درخت قرار دارد و پست سر آنھا برجھا
سر برافراشته اند  .تصور ميكنند كه برجھا از آنھا خيلی دورند  .در اين لحظه رايموند و ويكتور متوقف ميشوند  .بفاصلۀ
چند متری آنھا صدائی شنيده می شود  .نگھبانان ھستند .
رايموند ميگويد  :ھيچ حركت نكن !
از ميان درختان بسختی ميتوانند دوانيفورم تيره رنگ را تشخيص دھند .
afgazad@gmail.com
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گذشتند  ،ميتوانيم پيش برويم .جاده ای كه نگھبانان در آن پاس ميدھند جلوی آنھا قرار دارد .
ناگھان اين صدا بگوش ميرسد ! » « Heil Hiller
ويكتور ميگويد  :گشت ھا بھم رسيدند  .بزودی دستۀ ديگر گشتيھا از اينجا خواھند گذشت .
كمی بعقب برويم .بزودی دو سرباز نمايان ميشوند كه بر خالف جھت اوليھا در حركتند .
رايموند ميگويد  :گشتی ھا دقيقا ً ساعت دو و پنجدقيقه بھم رسيده اند  .اين لحظه وقتی است كه ما بايد از اين راه بگذريم .
بطرف پيچ جاده ميروند و خود را تا حد امكان بجاده نزديك ميكنند .
می بينی  ،ھمانطوريست كه من حدس زدم  .در اينجا ھيچكس نميتواند ما را به بنيند  .از آنجا بايد بگذريم .از خط سير نگھبان ھا ميگذرد و خود را به بيشه ای ميرسانند و در اينجا در حفظ علف ھای بلند و درختان جوان
ميتوانند كمی پيش بروند .
رايموند ميگويد  :بسيار خوب موقعيتی است ! اينجا جنگلی است كه انسان ميتواند بدون ترس و ھراس در آن گردش كند
 .اكنون ميتوانيم بازگرديم زيرا باندازۀ كافی مطلع شديم .
از آنجا برميگردند  ،از جاده ميگذرند و پس از چند دقيقه برفقايشان ميرسند .
رايموند دستور ميدھد  ،بايد عجله كرد اگر حرف شما صحت داشته باشد و گشتی ھا يكربع بيكربع يكديگر را می بينند
بايد ساعت
دو و بيست دقيقه بتوانيم از آنجا عبور كنيم .
مھمات را بايد باخود برداريم ؟البته بايد آنرا برداشت .دوچرخه ھا را چه بايد كرد ؟چرخھا را ھم بايد برداشت .آنھا را كجا خواھيم گذاشت ؟جائی را پيدا كرده ايم كه ھيچكس آنھا را پيدا نخواھد كرد .كجاست ؟نزديك خط سير نگھبانھاست .٩
رفقا رسيده ايم .به راھنمائی رايموند ھر پنج نفر با دوچرخه ھا و تمام لوازم ماھيگيری از منطقه ممنوع الورود گذشته اند  .حاال در
كنار جادۀ باريكی ھستند كه محافظت ميشود  ،در انتظارند تا گشتی ھا بروند و سپس بيصدا از آنجا بگذرند  .بفاصلۀ سی
متر از آنجا در ميان بوته ھای سرخس و شاتوتھای صحرائی دراز می كشند .
رايموند دستور ميدھد  :ھر كس رولور و دشنه اش را بدست گيرد ! مھمات را در بيآوريد .
مھمات را از بسته ھا در می آورند و در ھمان حال ھر كس ھر چه بدستش می رسد می شمرد  ١۶ :بسته مواد منفجره .
 ٨بسته باروت  ١٢ ،كپسول آتش زا  ٢٠ ،متر فتيله  ٨ ،قرقره نوار اطمينان .
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ژگن ميگويد  .اين را ھم من با خود آورده ام و از كوله پشتی خود يك بمب آتش زا كه پس از شش ساعت منفجر ميشود
بيرون می آورد.
رايموند آنرا گرفته و در جيب خود پنھان ميكند و بعد ميگويد  » :حاال توجه كنيد ؟ ميشل در اينجا ميماند تا چرخھا را
مواظبت كند و ما چھار نفر بدو دسته تقسيم ميشويم  .آرماند و ژگن بطرف برج دست راست كه در شمال قرار دارد
ميروند و ويكتور و
من ھم بسوی برج جنوبی  .بايد سيصد يا چھار صد متر با برجی كه در برابرمان قرار دارد فاصله داشته باشيم  .اين
مساحت تقريبا ً بيست دقيقه طول ميكشد و بيست دقيقه ھم برای بازگشت الزم است  .قبل از ساعت چھار بايد ھمگی
بازگشته باشيم ولی اين امكان وجود دارد كه ھر لحظه واقعۀ غير منتظری روی دھد .
ميشل ميگويد  :من بيشتر ميل دارم با شما بيايم .
غير ممكن است يكنفر بايد اينجا بماند  .اگر تا ساعت  ۵ما را نديدی يقين بدان كه دستگير شده ايم  .ولی اين اتفاقنخواھد افتاد .
اگر المانيھا اينجا بيايند من چه بايد بكنم .اينجا نخواھند آمد .آرماند ميپرسد  :چه چيزھائی با خود برداريم ؟نصف موادی كه اينجاست با خود برداريد و بقيه را ما ميبريم  .از ھمه مھم تر اينكه فراموش نكنيد پالستيك را دقيقا ً درجای مورد نظر قرار دھيد  ،يك كپسول آتش زا در آن بگذاريد و سپس آنرا به فتيله متصل كنيد  .برای ھر برج بايد دو
بسته مصرف كرد  .اين كار مطمئن ترست .
بله اينكار را خواھيم كرد .كامالً مواظب مھمات باشيد زيرا بقدر الزم با خود آورديم و از ھمه مھمتر اين كه بايد در شمع ھای آتش زننده خيلیصرفه جوئی كنيد  .اينھا بسيار قيمتی است يكی دوتای آنھا را برگردانيد  ،اين كار را بكنيد  .ضمناً می توانيد چند بسته را
با يك شمع متصل كنيد  .بشما نشان دادم كه چطور بايد اين كار را كرد .
فھميده ايم .سيمھای آھنی را چه كار بايد كرد ؟وقتی كه بآنجا رسيديم در اين باره فكر خواھيم كرد  .شايد الزم نشود آنھا را منفجر كنيم و اگر انفجار آنھا ضروری بودمی توانيد كمی از باروتھای برج را برداريد و مصرف كنيد .
ھر دسته مھماتش را بر ميدارد و برای رفتن آماده ميشود .
رايموند می گويد  :صبر كن ! اگر يكی از ما در بين راه دستگير شديم نبايد اسلحۀ گرم استعمال كنيم .چرا ؟زيرا باين وسيله المانی ھا خبردار ميشوند و پشت سر آن ديگران ھم دستگير ميشوند .پس در اين صورت چه بايد كرد ؟اگر كسی متوجه شما شد بايد كاری كنيد كه آنھا پيش بيآيند  .البته نبايد بدون مقاومت كشته شويد  .بايد كوشش كنيد كهشايد بوسيلۀ اسلحۀ سرد دشمن را از پا درآوريد  .اين موضوع از جدی ترين دستورات است  .شما دشنه ھائی داريد كه
در صورت استعمال بالفاصله ھالك ميكند  .از اين وسيله استفاده كامل كنيد  .ميشل تو ھم اين موضوع را فراموش نكن .
ھر چھار نفر حس كردند كه رنگھايشان پريده است ولی ھيچكدام چيزی نگفتند .
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رايموند بآرامی رفقايش را نگاه ميكند  .شايد آنھا نميدانند كه رايموند در اين لحظه نيروی الزم را از آنھا كسب ميكند و
سيمای حقيقی يك رھبر را در برابرشان جلوه گر ميسازد .
ميگويد  :رفق به پيش ! فراموش نكنيد كه مبارزان گروه ھای آزاد و پارتيزانھای فرانسه ھستيد !
***
رايموند و ويكتور چند شاخه را پس ميزنند و وارد انبوه درختان جنگل ميشوند .
ناگھان رايموند ميگويد  :حركت نكن .
ھر دو می ايستند و با دقت مواظبند  .رايموند كه جلو رفته است دشتۀ خود را بدست ميگيرد و پس از اينكه لحظه ای
صبر ميكند ميگويد  :اين صدای خش خش مال خودماست  .صدای تراشه ھای زير پای ماست .
اكنون آنھا ميتوانند از اين نقطه  ،از ميان برگھا و علفھای بلند برجھا را به بينند  .انسان تصور ميكند كه اولين برج
بفاصلۀ
يك متريش قرار دارد  .ھر دو حركت كرده و از روی برگھای خشك براه خود ادامه ميدھند  .درختان اطراف پيوسته
كمتر ميشوند  .از بيشه ای ناگھان خرگوشی بيرون ميجھد و بسرعت فرار ميكند  .ھر دو ميلرزند  .پس از اين ھيجان
ناگھانی رايموند با احتياط می ايستد و برفيقش عالمت ميدھد نزديك بيآيد  .بعد با يك عالمت سريع دست باو ميفھماند خم
شود  .ويكتور خم ميشود و پيش او ميآيد  .برجھا جلوی آنھا قرار دارند و با بوته ھا احاطه شده اند .
رايموند زير لب آھسته ميگويد  :متوجه باش كه بوته ھای سرخش تكان نخورد .
سينه مال قريب بيست متر پيش ميروند  .بنظر ميرسد كه برجھا پيوسته در فاصلۀ ثابتی با آنھا قرار دارند .
ويكتور آھسته ميگويد  :قطعا ً ما از جاده پرت شده ايم .
رايموند بی آنكه باو جواب دھد بطرف چپ ميچرخد و كمی به پيش ميخزد  .سرش را بلند ميكند و بی حركت متوقف
ميشود  .ويكتور بازحمت فراوان خود را باو ميرساند .
ميگويد  :آه لعنتی !
جلوی آنھا دشت وسيعی دامن گسترده كه مانند يك فرودگاه است  .در ميان علفزار خالی از درخت  ،دور و نزديك كاكل
بوته ھای وحشی و سبز ميدرخشد  .بنظر ميرسد كه اين دشت نيم كيلومتر عرض دارد و بی اندازه طويل است  .آنھا
اكنون در جنوب شرقی گوشۀ مشجری قرار دارند كه اين قسمت از علف زار را احاطه كرده است .
بنظر ميرسد كه برجھا سيصد يا چھار صد متر از يكديگر فاصله دارند ولی كانون فاصلۀ آنھا با قسمت مشجر چندان
زياد نيست .
برجھا روی پايه ھای بتونی قرار دارند و با سيمھای حايل محكم شده اند  .قطر اين سيمھا تقريباً باندازۀ آھنھائی است كه
در ساختمان پايۀ بتونی بكار رفته است .
رايموند با اوقات تلخ ميگويد  :توجه كن  ،ھر گوشه از برج با ھفت سيم كه ھر كدام با سه پايۀ بتونی مربوط است محكم
شده يعنی ھر برج بيست و ھشت طناب حايل و دوازده پايۀ بتونی دارد و ھمۀ اينھا بر روی سطح زمينی قرار دارد كه
كامالً خالی از حفاظ است .
آنھا تصور ميكردند كه اين بوته ھا تا پای برجھا ادامه دارد  .در صورتی كه برعكس است  .المانھا اطراف برجھا را از
بوته ھا خالی كرده اند تا بھتر بتوانند آنھا را محافظت كنند  .و از طرف ديگر آنھا حساب نميكردند كه در آنجا آنقدر
سيمھای آھنی وجود دارد .
ويكتور مجدداً ميگويد  :لعنتی !
جريان خوبی نيست  .اولين برج اكنون در برابر آنھاست .
afgazad@gmail.com
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آخرين برج از اولين رديف تقريبا ً درصد متری آنھا واقع است  ،كسی آنجا ديده نميشود كه آنرا محافظت كند  .ولی در
پای اولين برج يك نگھبان ايستاده است  .اين موضوع ھم در نقشه ھای آنھا پيش بينی نشده است  .كمی دورتر از آنھا ،
در ھمان طرف علفزار دومين رديف برجھا قرار دارد و بھمان ترتيب محافظت ميشود .
آرماند و ژگن ھم در چنين موقعيتی ھستند .
رايموند ميپرسد  :خيابان اصلی كجاست ؟
بايد بين دومين و سومين برج باشد  .اگر كمی پيش برويم قطعا ً آنرا خواھيم ديد .رايموند كه مجدداً در انديشه فرورفته است ميگويد  :يكبار ديگر خالصه كنيم  .من متوجه دو موضوع شده ام كه برای ما
حائز اھميت است اوالً در برجی كه در انتھای ھر رديف قرا دارند و ما ميخواھيم آن ھا را منفجر كنيم تحت مراقبت
نيستند  .دوم اينكه اين پايه ھای بتونی ميتوانند تا حدی پناه ما باشند  .و از طرف ديگر اين چيزھا برابر ماست  :يك
محوطۀ وسيع بدون حفاظ و نگھبانھائی كه ما اصوالً بفكر آنھا نبوده ايم  .ما نميتوانيم ھمۀ طرف برويم  .اگر دو يا سه
سيم را منفجر كنيم شايد كافی باشد كه برج واژگون شود  .البته مسلم است كه بايد پايۀ برج را ھم منفجر كرد .
ويكتور جواب ميدھد  :اين كار آسانی نيست .
رايموند سرش را ميخاراند  .اينكار او عالمت اينست كه دقيقا ً فكر ميكند او كه اكنون خود را در برابر اين مشكالت پيش
بينی نشده ميبيند كمی مردد است  ،بنظر ميرسد آنھا نتوانند بدون آنكه ديده
شوند خود را به برجھای منظور برسانند  .نگھبانان قطعا ً آنھا را خواھند ديد زيرا آنھا پيوسته جای خود را تغيير ميدھند
 .خير نميشود اين كار را كرد .
اگر آنھا نگھبانان را مورد حمله قرار بدھند چه ميشود ؟
اصوالً چطور امكان دارد آھسته و بی صدا بآنھا نزديك شوند ؟ از آن گذشته اگر ھم بتوان بآنھا نزديك شد  .سربازانی كه
در خيابان اصلی ھستند خواھند ديد و در صورت اينكار به نتيجه نخواھند رسيد  .رايموند بطرف ديگر محوطه نگاه
ميكند در آنجا بايد دستۀ ديگر مشغول باشند  .در آنجا چيزی ديده نميشود  .مسلم آنست كه رفقای آنھا ھم در برابر اين
مسأله قرار دارند و فكر ميكنند .
او پيوسته در انديشه است  .ويكتور كنار اوست چشمان او بعالمت سؤال به رايموند دوخته شده است و چيزی نميگويد .
آفتاب گرم بآنھا می تابد .
نگھبانان كجا ھستند  .رايموند بھمۀ اطراف نگاه می كند ولی نگھبانی نمی بيند  .ناگھان چيزی در آن نزديكی ميجنبد .
نگھبان طوری در سايۀ برج قرار گرفته است كه می تواند از آنجا آن محوطه را ببيند  .اگر آفتاب بھمين ترتيب باقی
ميماند خوب بود ! ولی  . .فكری بخاطرش ميرسد .
ويكتور زير لب ميگويد  :پس چه بايد كرد ؟
رايموند جوای ميدھد  :تصور ميكنم بتوانيم كاری بكنيم .
نگھبان را چه ميشود كرد ؟او اينجا را نمی بيند .آن ديگری كه درست مقابل ما قرار دارد چطور ؟گمان ميكنم او ھم ما را نبيند  .فاصلۀ او تا اينجا زياد است و عالوه بر اين آفتاب مانع ميشود كه اينطرف را ببيند .ولی اولی ميتواند ما را به بيند !ما به پيش خواھيم خزيد .اگر او روی خود را برگرداند قطعا ً ما را خواھيد ديد .afgazad@gmail.com
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ما خود را با علف می پيچيم .ميدانی .ويكتور توجه كن  .ما اكنون فقط صد متر با ھدف فاصله داريم  .اگر بترسيم نقشه مان بھدر رفته است  .مراجعت بھماناندازه سخت است كه انجام اين كار  ،اگر تو می ترسی فتيله و كپسول ھای آتش زا را بمن بده من تنھا ميروم .
گمان ميكنی با ھمۀ اين حرفھا اينكار خطرناك باشد ؟رايموند جواب ميدھد  :نه  ،و سپس آب دھان خود را قورت ميدھد  :اينجا بايست و در انتظار من باش .
برو من بدنبالت می آيم .١٠
رايموند قدری علف می چيند و آن را با نخی محكم ميبندد و برای اينكه خود را مخفی كند علف ھا را روی شانه و سينۀ
خود قرار می دھد و با اين حال روی زمين ميخزد  .در حاليكه به آرنج ھايش تكيه ميكند با سينه روی علف ھای آب دار
پيش ميخزد  .زانويش خراش بر ميدارد ويكتور خود را بھمين ترتيب پيچيده و بدنبال اوست  .او مصمم است در ھر
صورت آنجا بماند .
اكنون ديگر امكان بازگشت وجود ندارد  ،بايد در ھر حال كار را نتيجه رساند  .خزيدن روی زمين بايد با دقت انجام
شود  .در اينجا رايموند بدوران خدمت سربازی خود می انديشد  .آنھا فرمانده ای داشتند كه مرد نسبتاً پيری بود  ،او ميل
داشت اينطور سربازان را اذيت كند  .معتقد بود بايد سربازان تا ميدان ورزش روی زمين بخزند .
او در ھر تمرين تذكر ميداد  :محكم بزمين بچسبيد و پنھان شويد  ،از كوچكترين ناھمواريھای زمين استفاده كنيد  . . .در
آنوقت سربازان اين دستورات را مسخره می پنداشتند و ھر وقت فرمانده پشت به سربازان می كرد شكلك در ميآوردند .
ولی اين بار رايموند كسی را الزم نداشت تا از دستورات او پيروی كند  .ھنگامی كه روی زمين ميخزد زانوانش را
ميمالد .
چشمانش در جستجوی كوچكترين ناھمواريھا و كوچكترين امكانی است تا بتواند خود را ـ گو اينكه يك دقيقه ھم شده است
ـ مخفی كند .
نگھبانی كه دور از آنھا ايستاده است ھنوز ھم پشتش بآنھاست  .از آنجا ميشود تنھا قسمت باالی بدن او را ديد .
رايموند شتاب دارد كار را باتمام برساند  .بدون آنكه چشم از نگھبان برگيرد با زانو قريب ده متر پيش ميخزد و در اين
وقت نگھبان می جنبد  .رايموند خود را در گودی زمين می اندازد و بی حركت ميماند .
ساعتی كه بمچ اوست  ۵دقيقه قبل از سه را نشان می دھد  .بسيار طول كشيده ! كمی تأمل ميكند  .نصف راه طی شده
نگھبان ھنوز در سايۀ برج جای خود ايستاده است  .رايموند از يك لحظه تنفس استفاده ميكند و ببرج ديگر نگاه ميكند .
بنظر ميرسد در ميان آن محوطه چيزی می جنبد بايد رفقايش باشند  ،ولی خير  .چيزی ديده نمی شود  .او با اطمينان
بخزيدن ادامه ميدھد  .قريب سی متر ديگر باقی است و بعد می توانند خود را پشت برج پنھان كنند .
ويكتور پشت او در حركت است  .بجای مطمئنی نزديك ميشوند  .تنھا يك كوشش ديگر الزم است تا از ديد نگھبان خارج
شوند .
ناگھان رايموند خود را بر روی زمين می اندازد و صورتش را بزمين می چسباند  :ما را ديد  .بايد مغز او را سوراخ
كنيم .
نگھبان می چرخد و بی حركت ميايستد .
afgazad@gmail.com
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ويكتور با صدائی كه طنين مياندازد ميغرد  :اين خوك حاال تيراندازی ميكند .
در اين لحظه رايموند كودك و زنش را در نظر مجسم ميكند كه شب ھنگام بانتظار اويند  ،سپس مادر و پدرش  ،دوستان
و ھمۀ مراحل زندگيش و ھمۀ آن چيزھائی را در نظر مجسم ميكند كه بخاطر آنھا زندگی ميكند و ھمۀ اين مشقات را
بخاطر آنھا برخود ھموار مينمايد  .او اكنون برای ھميشه از ميان يك دسته انسان مبارز جدا خواھد شد  ،مغزش مانند
تخم مرغی از ھم خواھد پاشيد  .او نابود ميشود و
ديگر صدائی نخواھد شنيد  ،ولی آن ملخ  ،آن ملخی كه برابر چشمانش قرار دارد بزندگی ادامه خواھد داد .
صدای خش خش بگوشش ميرسد  ،صدای تيك تاك ساعتش  .چند ثانيه از عمر او باقی است ؟ مقداری از خاكھای زمين
وارد دھان او شده است ولی با اين حال حركت نمی كند . . .
در اين موقع اگر بقيمت جان ھم تمام شود انسان بايد نگاه كند  .حاال او برای مرگ آماده است  .رايموند آھسته سر خود
را بلند ميكند نگھبان ھنوز ھم بجانب آنھا می نگرد  .او باين طرف می آيد .
ويكتور بگذار بيايد  .خود را بخواب می زنيم  .اگر تيراندازی نكرد و با ما كم فاصله داشت خود را بر روی اومياندازيم ميشنوی ؟
بله .نگھبان خم ميشود و چيزی را از روی زمين بر ميدارد  .لحظه ای می گذرد و سپس بجای خود باز می گردد  .نگھبان
آنھا را نديده است  .چھرۀ ھر دو نفر ميدرخشد .
چرا مجدداً خود را بخطر مياندازيم .اينجا مطمئن است .رايموند بسوی رفيقش ميچرخد  ،چيزی نمانده ويكتور بپای برج برسد  .با علف ھائی كه بخود پيچيده و با چھرۀ خاك
آلوده اش مانند بوميانی است كه لباس جنگ بتن كرده باشند .
پايۀ برج از بتون و مربع شكل است  .سطح آن تقريبا ً چھار متر در پنج متر و ارتفاعش قريب  ۴٠سانتيمتر است  .در
وسط اين پايه برج قرار گرفته و با صفحه ھای آھن محكم شده است  .فاصلۀ بين ھر يك از اين صفحه ھا تقريبا ً دو متر
است  ،در قسمت پائين برج ميله ھای قطور و پيچ داری قرار دارد كه با ھم ارتباط دارند  .ھر دو نفر در قسمت شرقی
برج خود را پنھان ميكنند  .اكنون نگھبان نميتواند آنھا را به بيند .
رايموند ميگويد  » :ساعت سه و دو دقيقه است  .از جنگل تا اينجا ھفده دقيقه كشيد  ،بسختی ميتوان باور كرد !
مسلم است كه نگھبانان در ساعتھای معين عوض ميشوند  .بدترين موقع ساعت چھار است  ،بايد تا آن ساعت كار را
تمام كنيم وبه جنگل بر گرديم  .ميتوانيم اين كار را بكنيم .
بعد مواد منفجره را از جيب بيرون می آورد  ٨ :بستۀ پالستيك  ۴ ،شمع آتش زننده  ۶كپسول آتش زا و باالخره فتيله و
نوار اطمينان  .با احتياط آنھا را روی زمين قرار ميدھند  .رايموند بيدرنگ شروع به خمير كردن پالستيك ميكند .
ويكتور ميپرسد  :من چه كار بكنم ؟
دو بسته مواد منفجره را برای انفجار سيمھا كنار بگذار و بعد از پالستيكی كه باقيمانده چھار گلوله درست كن  ،من ازنزديك خواھم ديد كه چطور بايد كار را شروع كنيم .
رايموند بالفاصله شروع بكار ميكند  .خود را روی پايۀ برج مياندازد و آھن ھا را نگاه ميكند  .آھنھای پايۀ برج زاويه
دار ھستند  ،بدين ترتيب بايد مادۀ منفجره را در داخل اين زوايا گذاشت .
بطرف رفيقش ميخزد و می گويد  :من فكری كرده ام .
چه فكری ؟afgazad@gmail.com

٣٧

www.afgazad.com

ھمه را با يك شمع روشن خواھيم كرد  .چھار فتيله را حاضر و ھمه را با يك شمع محكم كرده و بعد من فتيله را بپایبرج متصل ميكنم  .حاال مواد منفجره را در آنجا قرار ميدھيم .
ويكتور می گويد  :صبر كن  ،فكری بخاطرم رسيد .
بگو چيست ؟ ولی زود باش .ميتوانيم دو بسته را روی زمين و دو بستۀ ديگر آن را باال قرار بدھيم تا برج در اثر تكان واژگون شود .فكر خوبی است ولی انجام آن سخت است  .مواظب نگھبان باش من اينكار را می كنم .ھر دو در حال سكوت بكار مشغولند  .رايموند خود را بپای برج رسانده است  .ويكتور بھر سؤال پاسخ ميدھد و مرتب
لوازم مورد احتياج را باو ميرساند .
ھر لحظه گرانبھاست  .در اين موقع آنھا ھيچ فكر ديگری ندارند  .اگر نگھبان سر خود را بر گرداند و اگر اين لكۀ
خاكستری رنگ ميان برج توجه او را جلب كند كار تمام است .
رايموند بخوبی خود را پنھان كرده و اكنون دو بستۀ اول را در جای خود گذاشته است  .قرار دادن دو بستۀ اول براحتی
انجام شده ولی چون آھنھا بعلت تأثير آفتاب گرم شده است نمی تواند بسته ھای بعدی را در جای خود بگذارد زيرا نوارھا
نمی چسبند  .وضع رايموند بسيار خطركست  ،عصبانی شده .
ويكتور نگھبان را از نظر دور نميدارد .
رايموند بطرف ويكتور ميخزد و ميگويد  :نمی چسبد و بی درنگ پيراھنش را از شلوار بيرون ميكشد و قسمتی از آن را
پاره ميكند و از آن نوارھائی درست ميكند .
با اين نوار ھا پالستيك را آنجا خواھيم بست  .يك تكه ديگر از پيراھنت را بمن بده .با وجودی كه تنھا پيراھن نو ويكتور است  ،او بی تأمل تكه ای از آن پاره ميكند و برايموند ميدھد .
رايموند مجدداً بپای برج ميخزد  .وقتی كه ميخواھد مادۀ منفجره را در آنجا قرار دھد بايد بازويش را روی سرش ببرد ،
قسمت باالی بدنش بطور خطرناكی پيدا شده است  .ولی اينكار درست ميشود  .ديگر مشغول چه كاريست ؟ اتصال فتيله
مدت زيادی بطول ميانجامد  .بنظر ميرسد كه او اصوالً فكر مخفی كردن خود نيست  .و گويا عقل خود را از دست داده
است .
ويكتور از بی تابی ناخنھای دستش را ميجود  .يكبار متوجه ميشود كه نگھبان حركت می كند و بوی نگاه می كند  ،قلبش
سخت به تپش افتاده است .
***
كار تمام شده است  .رايموند كار خود را تمام كرده و مجدداً پشت پايۀ بتونی مخفی شده اند  .نگھبان تا بحال متوجه
عمليات آنھا نشده است .
ھمۀ اينكارھا جمعاً يكربع بطول انجاميده است .
شمع احتياطی را از جعبۀ خود بيرون آوردی ؟ويكتور جواب ميدھد  :بيرون آورده ام .
حاال بايد كپسولھای آتش زننده را در جای خود قرار دھيم ؟
رايموند آھسته مانند ديوانه ای برای سومين بار از پايۀ بتونی باال ميخزد و با دندانھايش نوك شمع را پاره ميكند  .اين
كار بسيار خطرناك است زيرا ممكن است در اين ضمن شمع منفجر شود  .ولی او در اين لحظه بقدری مشغول است كه
باين چيزھا فكر نميكند  .نزد ويكتور باز ميگردد و دو شمع ديگر را بھمين طريق پاره ميكند .
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ميگويد  :باين ترتيب سر وقت منفجر ميشود  .رايموند ميداند كه البته اسيد داخل شمعھا اطراف خود را حل ميكنند  ،و
پس از شش ساعت انفجار عملی ميشود .
ويكتور متوجه وقت باش !درست ساعت سه و بيست دقيقه است .اگر با آنھا قرار گذاشته بوديم كه كپسول خودشان را ھمزمان كپسول ما كنند بھتر بود  .آنھا را می بينی ؟نهعيبی ندارد  .خيلی فرق ندارد و بعالوه بد نيست كه انفجار بفاصلۀ كمی از يكديگر صورت گيرد  .حاال بايد بطرف سيمھای آھنی برويم .
كداميك را منفجر خواھيم كرد ؟رايموند مجدداً سرش را ميخاراند و پس از لحظه ای ميگويد :
ما فقط دو بسته پالستيك استعمال ميكنيم و چون ھر دو سيمی با يك ميله متصل شده است ما ميتوانيم در يك مرتبه چھارسيم را متالشی كنيم  .من پيشنھاد ميكنم قطورترين سيم را منفجر كنيم  .اين سيم بانتھای برج بسته و تمام اتكاء برج روی
آنست  .حاال بايد بطرف پايۀ سيم ھا  ،يعنی بسوی سومين پايۀ بتونی برويم .
ويكتور پيشنھاد ميكند  :بھتر است دو سيمی را كه مقابل ھم قرار دارند انتخاب كنيم  .فاصلۀ نگھبان تا آنجا زيادست .
من با اين كار موافق نيستم  .آندو سيمی كه تو ميگوئی در وسط يك محوطه خالی از بوته ھا قرار دارد و بعلت فاصلۀزياد ممكن است نگھبان متوجه شود  .تو بطرف دو سيم طرف راست برو منھم بطرف سيم ھائی كه نگھبان مقابلشان
ايستاده ميروم .
ولی تو به نگھبان نزديك ميشوی !عزيزم چارۀ ديگری نيست  .مواد الزم را بردار  .وقتی كارھايمان تمام شد بايد از نزديكترين راه بطرف جنگل بخزيم ،و در آنجا يكديگر را خواھيم ديد .
ميخواھند ھر چه زودتر كار را تمام كنند و از اينرو بيدرنگ شروع به پيشروی ميكنند  .حاال ھر دو خسته ھستند و
آھسته تر از قبل حركت ميكنند  .در اينجا خطر زيادتر است زيرا بايد در محوطه ای خالی از پناھگاه حركت كنند و
عالوه بر اين تا بحال نگھبان برابرشان قرار داشت ولی حاال ويكتور در اين لحظه پشت باو دارد و در جھت مقابل او
حركت می كند  .رايموند در اين لحظه بخطری نامحسوس می انديشد  .سيمھا با فاصلۀ زيادی از او قرار دارند  .ناگھان
از پشت سر او  ،از فاصلۀ بسيار نزديكی اين صدا شنيده ميشود ! Achtung :
رايموند خود را بجلو اولين پايۀ بتونی می رساند دستھايش را بطرف جلو دراز ميكند و بيحركت می افتد .
پس از اندكی مجدداً صدا بگوش ميرسد Achtung :
بنظر ميرسد از دور صدای شومی تكرار ميكند Achtung :
غير از اين كلمات چيز ديگری شنيده نميشود .
ساعت سه و نيم است .
اين صدا از نگھبانانی است كه يكديگر را صدا ميزنند  :شما عوض ميشويد ؟ يا بگشت خود ادامه ميدھيد ؟
رايموند مجدداً شروع بحركت ميكند  ،بپايۀ ديگری ميرسد
ولی سيمھای مورد نظر ھنوز ھم با او فاصلۀ زيادی دارند  ،در حاليكه پيوسته متوجه نگھبان است پيش ميخزد  ،نيروی
او تجديد شده است .
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به سيمھا نزديك ميشود  ،سيمھا با فاصلۀ كمی از او  ،در يك شيار نسبتا ً عميقی جای دارند  .اين موضوع او را خوشحال
ميكند زيرا ميتواند خود را در اين شيار پنھان كند  .آھسته پالستيك را با نوارھای مخصوص بآنجا محكم ميبندد و كپسول
آتش زننده را در ميان آن قرار ميدھد و در آن را مجدداً با نوار محكم ميكند  .و برای اطمينان خاطر چند تكۀ ديگر از
پيراھن را پاره ميكند و بدور آن ميبندد  .كار او تمام شده است  ،ديگر ممكن نيست پالستيك پائين بيفتد رايموند ميل دارد
بلند شود و بطرف جنگل بدود .
از جائی كه ھست بسختی ميتواند در طرف راست خود ويكتور را ببيند ولی ميداند كه ويكتور آنجاست  .ويكتور مانند
كرمی روی زمين ميخزد  .رايموند شروع ببازگشت ميكند و اين دفعه بايد قوسی را طی كند  .نگھبان پشتش باوست .
تنھا پنجاه متر باقی است ولی اين راه بنظر او دور است .
ھر چه بيشتر بعلف ھای بلند نزديك ميشود ھيجانش زيادتر ميشود  .راستی مضحك است حاال كه بی خطر خود را باينجا
رسانده در اينجا دستگير شود .
بيست متر ديگر باقی است !
ديگر نميتواند ويكتور را ببيند ولی بوتۀ سرخی را می بيند كه بيحركت آنجا افتاده است  .ديگر بعقب خود نگاه نميكند .
راه شيب ماليمی دارد  ،پنج متر  ،سه متر  . . .رايموند بتندی نفس ميكشد و با تنفس خود ھياھوئی بپا كرده است  .پيوسته
می انديشد اگر اكنون سرم را بردارم و ببينم كه سرباز المانی با مسلسل در جلويم ايستاده است چه خواھد شد ؟ ولی خير
 .او براه خود اطمينان دارد .
از شدت تند نفس كشيدن صدای ديگری نمی شنود  .بازھم بايد كمی تالش كند  .خود را ببيشه ميرساند و ناگھان شروع
بخنده ميكند  ،حاال جنگ با يكدسته سرباز را بھتر از انجام مجدد اين كار ميداند .
مانند شناگری است كه در ساحل رودی ايستاده است و بموجھای نيرومندی نگاه ميكند كه بروی ھم می غلطند  .او با
سيمھای فاتحانه ای بكار خود می نگرد ولی قدرت آن را ندارد مجدداً در آن رود شنا كند .
ولی ويكتور كجاست ؟ رايموند اكنون محفوظ است و با پشت خميده بطرف دامنۀ جنگل ميرود  .بفاصلۀ بيست متر از
آنجا رفيقش را می بيند كه پشت علف ھای بلند روی زمين افتاده و چھره اش را در ھم كشيده است  .رايموند ميخواھد او
را بلند كند ولی ويكتور درد شديدی دارد و بادست محكم بدنش را چسبيده است .
چيست ؟چيزی نيست  ،فتق من درد ميكند .چطور تو اين درد را داشتی و ھيچ نگفتی ؟آنوقت نمی گذاشتی با تو بيايم .اين كار حماقت است  .تو ميتوانستی استراحت كنی .آه  ،حرف نزن  ،حاال ما موفق شده ايم .ويكتور  ،يعنی يك شاگرد نجار پاريس با وجود درد شديد می خندد .
رايموند  ،اين انسان آبديده و خطرناك ميل دارد گريه كند .
يكديگر را در آغوش ميكشند .
١١
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رايموند و ويكتور راه را گم كرده اند  .نزديك به يك ربع است كه در اطراف سرگردان ھستند  .ويكتور ھنوز دستھايش
را محكم ببدنش چسبانده است  ،درد او ھر لحظه شديدتر می شود و بزحمت براه خود ادامه ميدھد .
رايموند می گويد  :توجه كن  ،اينجا بود كه ما خرگوش را ديديم ؟
خير  ،در آنجائی كه ما خرگوش را ديديم يك بوتۀ بزرگ قرار داشت .بايد ابتدا راه را پيدا كنيم  .اصوالً عاقالنه نبود كه ما فكر اين كار را نكرديم  .خوب  ،برجھا كجا ھستند ؟گمان ميكنم اينجا طرف چپ باشد .
بايد دقيقا ً معلوم كنيم  ،از اينجا چيزی ديده نميشود .پس كمی بيشتر ميروند و از ميان شاخه ھا برج را می بينند و می ايستند .
رايموند پس از آنكه اطرافش را نگاه ميكند ميگويد  :عجب تنبل ھائی ھستيم ! وقتی كه حركت كرديم برابر اولين رديف
برجھا بوديم اكنون بازھم برجھا كنار ما ھستند  ،ميبايست از طرف راست رفته باشيم  ،زيرا چرخھايمان آنجاست  .بھتر
آنست كه تا نزديك پيچ جاده بازگرديم تا راه صحيح را پيدا كنيم .
من نميتوانم ديگر راه بيايم .اگر مايلی ميتوانيم كمی صبر كنيم  .ولی نميتوانيم مدت زيادی اينجا بمانيم  .نزديك ساعت چھار است و ديگران درانتظار ما ھستند .
خير  .بايد رفت  .ماندن در اينجا درد مرا تسكين نميدھد :بمن تكيه بكن .بگذار تنھا ميروم .ويكتور در حاليكه ھر لحظه دردش شديدتر ميشود جلوتر از رفيقش شروع بحركت ميكند .
***
ساعت چھار و پنج دقيقه است .
رايموند و ويكتور مجدداً متوقف شده اند  .بفاصله چند متری آنھا خط سير نگھبانان قرار داد  .ويكتور از درد شديدی
رنج می كشد .
رايموند پيشنھاد ميكند  :بھتر است موازی با اين جاده كمی پيش برويم  .گمان نميكنم تا آنجا چندان فاصله داشته باشيم .
ويكتور ميخواھد ھر چه زودتر خود را بآنجا برساند  .از اينرو دوباره شروع بحركت ميكند  .رايموند خود را باو
ميرساند و ناگھان او را نگھميدارد.
بايست !از پشت درختان صدائی بگوش ميرسد كه باين سو ميآيد  .ھردو قوز می كنند و آھسته بميان انبوه درختان ميخزند .
صدای گامھا نزديك ميشود  ،صدای خش خش برگھا بگوش ميرسد  .اين صدای پای ميشل نيست ،باو دستور داده شده
آنجا بماند و چرخھا را مواظبت كند و رفقای دستۀ ديگر ھم از او پيروی ميكنند  .با احتياط آھسته پشت بيكديگر می كنند
تا از ھيچ طرف نتواند خطری متوجھشان شود.
رايموند بی آنكه دشنه را زمين بگذارد از جيب شلوارش
يك بمب آتش زا در ميآورد  ،فتيله ھا را بآن متصل ميكنند و در ميان بوته ھا جای می دھد صدای گامھا آھسته تر بگوش
ميرسد .
-آه! آه!
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ويكتور را چنان درد شديدی فرا گرفته است كه نميتواند از ادای اين كلمات خودداری كند  .رايموند دندانھايش را بھم
ميفشرد و خود را آمادۀ حمله ميكند.
ناگھان شاخه ھای جلوی آنھا كنار ميرود و بفاصلۀ سه متر از آنھا مردی با چھرۀ خواب آلود و در حالی كه رولوری در
دست دارد ظاھر ميشود  .او ژگن است .
ويكتور در حالی كه دندانھايش را بھم می سايد می گويد :احمق !
رايموند عصبانی شده است و آھسته بطرف ژگن ميرود.
مگر ديوانه شده ای؟ مگر من بشما نگفتم نبايد از اسلحۀ گرم استفاده كنيد .فكر كردم آلما نيھا اينجا ھستند .تو دستور داشتی در موقع ضرورت با اسلحۀ سرد دفاع كنی .چون در اين صورت سايرين متوجه نميشوند .گمان كردم كسی از عقب من ميآيد .داليل تو صحيح نيست .مطمئن باش من حق داشتم با اسلحۀگرم از خود دفاع كنم .تو برخالف دستور رفتار كرده ای  .حاال اين موضوع را كنار بگذاريم تا فردا در انتقاد از خود مسأله را روشن كنيم .خوب اوقاتت تلخ نشود  ،برای من مھم اينست كه تو اكنون صحيح و سالم اينجا ھستی .آرماند كجاست ؟او جلوتر از من رفت و من نتوانستم باو برسم .چرا او جلوتر رفته ؟نگھبانان ما را ديدند ؟با وجود اين تو سالم باينجا رسيدی .مطمئنا ً نميتوانم اين را بگويم  .در جنگل چيزی را ديدم كه ميجنبد ولی نتوانستم دقيقا ً تشخيص بدھم چيست .آن وقت كجا بوديد ؟آنوقت ما پالستيك را به سيم ھای آھنی محكم كرده و باز می گشتيم .برج را چه كرديد ؟آرماند گفت كه اينكار غير ممكن است  .با وجود اين حاضر بودم جلو بروم ولی در اين لحظه ديدم كه از ميان علفھا دوسرباز بطرف ما نگاه می كنند  .آرماند بمن دستور داد كه باز گردم .
اگر قبالً می دانستم كه شما ميترسيد من ھم دچار ترس ميشدم .شما چه كرديد ؟ موفق شديد ؟البته !تا پای برج پيش رفتيد ؟بله تا پای برج يك بستۀ پالستيك را بچھار پايۀ برج و دو تای ديگر را به سيمھا بستيم  .اينكار نتيجۀ خوبی خواھد داشت.
رايموند توجه كن  .اگر تو موافقی من حاضرم بازگردم .نميشود برای دومين بار خود را بخطر انداخت .من تنھا ميروم .تو ميتوانستی قبالً اين كار را بكنی  .اكنون بھترست آن را بھمين ترتيب بگذاريم .afgazad@gmail.com
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من ھمين االن بر ميگردم .نه  ،با اينكار ممكن است ھمۀ كارھايمان بھدر رود .***
نه عزيزم  ،بتو می گويم كه كار بنتيجه نرسيده !رايموند بمن گفته است كه تا ساعت پنج اينجا بمانم و من صبر خواھم كرد .بازميگويم كه كار با موفقيت تمام نشده  ،المانيھا ما را ديده اند .با اينحال تو سالمت باينجا رسيدی ؟در ھمان لحظه ايكه من راه افتادم ژگن آنجا بود  ،كمی بعد من منتظر او شدم و نيامد  .قطعا ً او دستگير شده است .اما رايموند و ويكتور چه شده اند .اگر آنھا باينجا نيايند  ،بنظر من آنھا ھم دستگير شده اند ؟حاال چه بايد كرد ؟بايد از اينجا برويم  ،قطعا ً المانيھا جنگل را خواھند گشت .ولی اگر ديگران بازگشتند چه بايد بكنند ؟آنھا چرخھايشان را پيدا خواھند كرد و بعد ميگريزند  .ولی اگر آنھا دستگير شده اند ديگر الزم نيست دو نفر ديگر از
رفقايشان ھم دستگير شوند .
خير تا من اين موضوع را دقيقا ً نفھمم از اينجا نخواھم رفت .عزيز من  ،حرف مرا گوش كن .آھسته حرف بزن .آرماند و ميشل با صدای بلند صحبت ميكنند و متوجه نميشوند كه رايموند و دو رفيق ديگر بآنجا نزديك شده اند  ،ناگھان
آرماند متوجۀ آنھا ميشود و با خوشحالی بطرف رايموند ميرود .
خوب عزيزم  ،ما را ترسانديد  ،ما فكر می كرديم شما را دستگير كرده اند .خود را برای رفتن مھيا ميكنی ؟در اين باره صحبت خواھم كرد  .اينجا جای بحث نيست  .رايموند در اين وقت دستور بازگشت ميدھد .ژگن تو بايد راه را مواظبت كنی و وقتيكه ما گذشتيم تو از عقب خواھی آمد  .شما آرماند و ميشل مھمات را مخفی كنيد.
ما سالحھا را ھم مخفی كنيم ؟ . . .خير  ،وقتی بخيابان اصلی رسيديم اين كار را خواھيم كرد .با شتاب شروع بكار ميكنند  ،ويكتور روی زمين نشسته است  ،رايموند بطرف او ميرود .
حالت چطور است .ميتوانم خود را سرپا نگھدارم .ميتوانی سوار چرخ بشوی ؟گمان ميكنم بتوانم .تو بايد چيزی محكم بخود ببندی  .ميخواھی كمربندم را بتو بدھم ؟بله فكر خوبی است .رايموند با دقت برفيقش كمك ميكند .
afgazad@gmail.com
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ژگن ھنوز بازنگشته است  .رايموند ناراحت و مشوش است .
اگر آنچه آرماند حكايت كرده راست باشد چه خواھد شد ؟
اگر المانی ھا او را ديده باشند و بضرب تير از پای در آورده باشند ؟ . . .
يكی از اين دو موضوع پيش آمده  :يا آنھا را ديده اند يا نه  .اگر آنھا را ديده بودند قطعا ً ھدف قرار ميدادند و اگر ھم
نديده بودند برای بازگشت اشكال زيادی وجود نداشت و می توانستند برگردند .
حاال چه ميشود كرد ؟جاده خالی است  .چند دقيقۀ قبل نگھبانان گشتی از آنجا گذشته اند .رفقا ھمه چيز آماده است ؟بله .از مھمات چه باقی مانده است ؟سه حلقه پالستيك  ،چھار كپسول آتش زا  ،سه شمع و مقدار زيادی فتيله .بسيار خوب  ،ابتدا ميشل جلو ميرود  ،بعد ژگن  ،بعد ويكتور  .آرماند عقب ما خواھد آمد  .اين كار باو خواھد آموختكه در دفعات آينده كمتر عجله كند .
موافقم  ،من نميخواھم بحث كنم .ميشل ميپرسد  :برای بازگشت از كدام راه بايد رفت ؟
فرقی ندارد  .ولی اگر جلويمان را گرفتند ؟اگر ضرورتی پيش آمد ميتوانيد از رولور استفاده كنيد  .ولی بايد بسيار احتياط نمائيد .متوجه شديم .رايموند بآنھا ميگويد  :كنار خيابان اصلی  ،در جنگل بايد منتظر ھم باشيم  .ھر كدام يك دقيقه پس از ديگری حركت كنيد
.
ميشل در حالی كه دستۀ چرخش را بدست گرفته در جادۀ نگھبانان براه ميافتد .
ژگن بساعت نگاه ميكند و خود را آمادۀ رفتن ميكند .
ھيچكدام ديگر حرفی نميزنند .
ساعت چھار و بيست و پنج دقيقه است  .كار كمی بيشتر از آنچه فكر كرده بودند بطول انجاميده است .
***
بی آنكه خطری متوجه آنھا شود  ،از جادۀ نگھبانان و منطقۀ ممنوع الورود ميگذرد و يكی پس از ديگری در ھمان نقطه
ايكه صبح از آنجا وارد جنگل شده بودند بھم ميرسند  ،ھمگی خسته اند ولی آرماند ھنوز نرسيده .
ژگن ميپرسد  :او چطور شده است ؟ اميدوارم كه اشتباه نرفته باشد .
رايموند ميگويد  :اميد است دستگير نشده باشد  .آه  ،دارد ميآيد :
آرماند بآرامی بآنھا نزديك ميشود و بسيار خوشحال بنظر ميرسد .
رفقا  ،بسيار خوب عمل كرديم  ،ھيچكس ما را نديد .رايموند جواب ميدھد  .قبل از اين تو حرف ديگری زدی .
من بتو قول ميدھم كه آنھا ما را ديدند  ،انسان ممكن است اشتباه بكند  ،شايد آنھا نتوانستند ما را پيدا كنند .تصديق ميكنی كه اگر انسان جانش از بين برود ديگر نتيجه ای نخواھد داشت .بله  ،تو حق داری  ،من ميبايستی در آنجا صبر كرده باشم  .ژگن با اوقات تلخی ميگويد  ،من ديگر با تو نخواھم رفت .afgazad@gmail.com
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ميخواھی بگوئی من عادت دارم اين كار را بكنم ؟خير ولی امروز تو بسيار خونسرد بودی  ،اگر تو از آنجا نرفته بودی ميتوانستيم كارمان را بھتر انجام دھيم .ميشل نھيب ميزند  :لعنتی ھا ديگر بحث نكنيد  ،با ھمۀ اينھا كار بزرگی انجام شده .
ژگن با كسالت ميگويد  :درست است ولی ميتوانست خيلی بھتر از اين بشود .
رايموند بشانۀ او ميزند و ميگويد  :برو ديگر  ،كاری كه امروز ما كرديم بھيچوجه كار كوچكی نيست  .دفعات آينده بھتر
خواھيم كرد  .حاال بكوشيم بی آنكه كسی ما را ببيند خود را بپاريس برسانيم  .ساعت پنج است  .ساعت نه منفجر خواھد
شد  .برای بازگشت وقت باندازۀ كافی داريم  .ميدانيد كه من بمب آتش زا را نزديك خط سير نگھبانان كار گذاشتيم ؟ اين
بمب كمی ديرتر منفجر خواھد شد .
آرماند با شادمانی زياد ميگويد  :آه بسيار عالی است ! چطور اين كار را كردی ؟
رايموند عادت ندارد كه بی سبب جائی بايستد و از طرف ديگر او مسؤل عمليات اين دسته است  ،از اين جھت بی آنكه
ديگر بحث كند ميداند كه رفقايش مھمات و اسلحه را پنھان كرده اند  .او ھمۀ شمعھا و پالستيك را از رفقايش می گيرد و
در دستۀ چرخش پنھان ميكند  ،رولور خود را در كف كوزه اش جای ميدھد .
اگر كسی ماھی از ما خواست چه بگوئيم ؟ ما كه اصالً ماھی در سبدھايمان نداريم .ممكن است چنين اتفاقی رخ دھد  ،بايد بگوئيم كه آنھا ار فروخته ايم .ميشل ميپرسد  :از كدام راه بايد برويم ؟
از ھمان راھی كه صبح آمديم .ويكتور جواب ميدھد  :بنظر تو اين كار صحيح است ؟ ممكن است در اين جاده كسانی باشند كه ما را بشناسند .
ولی اگر بخواھيم كسی متوجۀ ما نشود بايد كامالً آزادانه برويم  .مردم امروز صبح ديدند كه ما بشكار ماھی ميرفتيم واكنون می بينند كه بازميگرديم  .از اين طبيعی تر نيست .
پس از آنكه اطراف را نگاه ميكنند و مطمئن ميشوند كه كسی در خيابان نيست سوار چرخھا ميشوند و از جنگل بيرون
می آيند .
ژگن سؤال ميكند  :حاال ميتوانيم سيگار بكشيم ؟
خيلی عجله داری ؟انسان اگر ترا ببيند فكر ميكند تو اصالً سيگاری نيستی .ژگن سيگاری آتش ميزند و رايموند كه قبل از ھر چيز مواظب كار خودش است آخرين دستورات را ميدھد:
تا كوربيل با ھم ميرويم و از آنجا ببعد مانند صبح بچند دسته تقسيم ميشويم  .شما چھار نفر با ھم قرار بگذاريد كه درپاريس يكديگر را مالقات كنيد .
من بايد كمی زودتر از شما جدا شوم  .مھمات و اسلحه را بميشل بسپاريد تا امشب آنھا را در جای خود پنھان كنيم  .ھيچ
چيز را پيش خود نگاه نداريد زيرا آنھا را بايد در جای ديگر مصرف نمود .
ميشل با ترديد ميگويد  » :بسيار خوب  ،من اين كار را خواھم كرد « .
در اين حال فكر ميكند كه بخاطر اينكار امشب ھم كمی دير بخانه ميرسد  .ولی در اينموقع نميداند بدالئل شخصی از
انجام كار خودداری كند  ،رايموند وضع خانوادگی او را ميداند و بالفاصله متوجۀ ترديد او ميشود .
ژگن چطور است تو اينكار را بكنی ؟ژگن با خوشحالی ميگويد  :من ؟ با كمال ميل حاضرم  .آنھا را بكی بايد سپرد ؟
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روزماری  .محل اين شخص را بعداً بتو نشان خواھم داد  .ھمه توجه كنيد  :وقت مالقات فردا ساعت سه در ميدانپارك سن گلود  .برای انتقاد از خود .
موافقيم .اكنون ھر پنج نفر با مقداری زياد آالت و وسائل ماھی گيری  ،شاد و خوشحال در خيابان اصلی بطرف كوربيل حركت
ميكنند  ،نزديك پاريس ماھی گيری كه مشغول جمع كردن وسائلش است آنھا را صدا ميزند  :چيزی نصيبتان شد .
ميشل جواب ميدھد  :شكايتی نداريم .
ژگن كه چھره ای پكر و دلتنگ پيدا كرده اضافه ميكند  .دفعۀ آينده بھتر خواھد شد .
ماھی گير در جواب بشوخی جمله ای ميگويد كه آنھا نمی شنوند .
آرماند سر خود را باال گرفته است و جلوتر از ديگران حركت ميكند و ميشل بدنبال او و ويكتور عقب آنھاست  .او
دندانھايش را بھم ميسايد  .پشت خود را خم كرده است تا شكمش را جمع كند .
رايموند با اينكه با پاھای كوتاھش ميتواند برفقايش برسد از عقب فرياد ميزند  :تندتر .
نبايد كمی صبر كنيم ؟وقت نداريم .او در فكر مارسل است  ،ساعت ھشت در انتظار اوست و بعالوه قبل از آن بايد آندره را ھم ببيند .

١٢
اكنون ھر پنج نفر بھمان ترتيب كه صبح آمده اند بسوی پاريس باز می گردند  .آرماند و ميشل متوجه عقب سر خود
ھستند  ،رايموند و ويكتور يك كيلومتر از آنھا فاصله دارند  ،و بين اين دسته ژگن با تور بزرگ ماھيگيريش در حركت
است .
ويلنوسن ژرژ را پشت سر ميگذارند و بحومۀ پاريس نزديك ميشوند و باالخره بچھار راه پمپادور ميرسند .
مستقيم برويد !چھار لولۀ بخاری يك كارخانه كه گوئی در مه غوطه ورست از دور نمايان ميشود  .آنجا » ايوری « است .
ويكتور با چھره ای در ھم كشيده مانند ديوانه ای حركت می كند تا زودتر خود را معالجه كند  .او تا بحال حتی يكبار ھم
از درد خود شكايت نكرده است  .رايموند دائما ً بساعت خود نگاه می كند  .بزودی وقت مالقات اوست و آنھا ھنوز به
مزون ــ آلفرت ھم نرسيده اند  .مجدداً برفقايش ميگويد  :تندتر !
اكنون براھی رسيده اند كه در ساحل مارتن واقعست  .در اينجا بايد از ھم جدا شوند .
رايموند ميپرسد  :حرف مرا فھميدی ؟ تو بايد مھمات را به ژگن بدھی .
بله  ،در جنگل يكديگر را خواھيم ديد .من مقداری پالستيك و شمع پيش خود نگاه ميدارم .بيش از اين نبايد با ھم باشيم  .و يك مطلب ديگر . . .
نفس رايموند بند آمده است  ،كلمات بريده بريده از دھانش خارج ميشود  ،فردا صبح ساعت ده تو چرخ خود را به زن
دربان در خيابان پيكپوس می دھی .
afgazad@gmail.com
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الزم دارند ؟بله كمی بعد يكی از رفقا آنرا از آنجا ميبرد  .الزم نيست او را بشناسيد .بسيار خوب .قبل از اينكه به شارنتون برسند از ھم جدا ميشوند  .ويكتور براه خود ادامه ميدھد و رايموند بجانب ايوری در حركت
است  .بين راه در فكر ويكتور است كه ھم اكنون از او جدا شده است  .بھتر بود كه چيز ديگری باو ميگفت  .ويكتور بايد
حتما ً در بيمارستان برود و خود را معالجه كند .
پس از يك ربع رايموند بخيابان خلوتی ميرسد كه از ميان قبرستان ايوری ميگذرد  .اين خيابان نام جالب توجھی دارد » :
خيابان آرامش « ساعت ھفت و نيم است  .در اينجا بايد آندره را مالقات كند  .ولی نبايد معطل او شود.
رايموند پياده نميشود و پيش ميرود  .اين كار اشكالی ندارد زيرا ميداند بعد رفقايش را كجا ميتواند ببيند  .وقت كافی دارد
كه بخانه باز گردد  ،چرخ خود را در آنجا بگذارد و وسائل ماھی گيری را بكسی بسپارد و بجای ديگر حركت كند .
مارسل قطعا ً برای مالقات او به پورت دواورلئان رفته است و در آنجا صبر ميكند تا او برسد .
***
ساعت  ٩شب است .
در كافۀ كوچكی در پورت دوشاتيون  ،آندره نزديك ميز بيليارد نشسته است  .كنار او جوان قوی ھيكلی جای دارد كه يك
عينك ذره بينی زده است و كاله سياه لبه داری بسر دارد  .او برتون است  ،با قيافه ای انديشناك بآندره ميگويد :
تصور ميكنی او ميآيد ؟بله ما قرار گذاشتيم اگر آنجا ھمديگر را نديديم باينجا بيائيم .بسيار خوب  ،پس منھم صبر خواھم كرد .پس از اندكی صبر ميپرسد .
اگر آنھا دستگير شده باشند چه خواھد شد ؟آندره كه نميخواھد ناراحتی خود را نشان دھد جواب ميدھد :
گمان نميكنم .
اگر رفقا با مھمات توقيف شده باشند لطمۀ بزرگی است !ناگھان چھرۀ او می درخشد  .رايموند وارد ميشود  .باقيافۀ يك مشتری خجالتی باطراف مينگرد  .رفقايش را می بيند و
بدون اينكه شتاب كند بسوی آنھا ميرود .
روز بخير دوست عزيز .روزبخير آقايان .ميل داريد با ما كمی مشروب بخوريد ؟با كمال ميل .پس از اينكه پيشخدمت مشروب را آورد و با سينی خود دور شد  ،آندره ميپرسد  :خوب ؟
كارھا بروفق مراد است ؟رايموند چنانكه گوئی كامالً عادی است ضمن چند جملۀ كوتاه و بريده جريان عمليات را تعريف ميكند .
برتون ميپرسد  :آنھا اصوالً ملتفت نشدند ؟
خير  ،ما را نديدند .ھمۀ جريان كار را دقيق عمل كرديد ؟afgazad@gmail.com
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كار دستۀ خود مرا ميتوانم تضمين كنم ؟برتون بگيالس خالی خود تلنگری ميزند و صدا ميكند  :گارسون  :يكبار ديگر !
سپس كيف پول خود را در ميآورد و يك اسكناس روی ميز می گذارد  :ميتوانيد حساب خود را برداريد .
ھر سه نفر در حاليكه نگاھھای مطمئنی بھم می كنند گيالس خود را مينوشند .
رايموند آھسته ميگويد  :باميد پيروزی نھائی !
آندره زير لب می غرد  :بسالمتی گروھھای آزاد و پارتيزانھا !
برتون در حاليكه دندانھايش نمايان است آھسته اضافه ميكند  :باميد فتح !
بعد آھسته آنجا را ترك ميكند .
برتون ميگويد  :ميتوانيم بازھم مدتی با ھم باشيم  ،من ده دقيقه وقت دارم .
با ھم بطرف ايستگاه مترواليزه حركت ميكنند و پيوسته از رايموند سؤالھای مختلف ميكنند  .رايموند با حالتی طبيعی
بآنھا پاسخ ميدھد .
آندره اضافه ميكند  :تو بايد يك گزارش جامع برای فرماندھی نظامی تھيه كنی .
رايموند در فكر تھيۀ گزارش است  .ترسی او را فرا می گيرد و ميگويد  :اگر تو اينكار را بكنی بھتر است .
ميشل بتو كمك خواھد كرد  .تو مطمئن ھستی كه عمليات شما امشب بنتيجه خواھد رسيد ؟من آنرا تضمين ميكنم  .ھمه چيز مرتب در جای خود قرار دارد  .در ساعت نه و بيست دقيقه يعنی چند دقيقۀ ديگرانفجار روی خواھد داد  .تو ميتوانی رفقای باالئی ما را مطمئن سازی .
آندره با شادی زياد ميگويد  :بسيار خوب است  .من از اين موضوع خوشحالم  .حاال ميتوانی از ما جدا شوی .
ھر سه نفر در تاريكی می ايستند  ،برتون در جستجوی كلماتی است تا با آنھا مراتب شادی خود را بيان كند و باالخره
كلمات آندره را تكرار ميكند  :بسيار خوب است  . . .و آنگاه بی اختيار رايموند را در آغوش می گيرد  ،در موقع خم
شدن برای اينكه كالھش نيفتد آنرا نگه ميدارد  .در حاليكه دست رايموند را محكم فشار ميدھد و ميگويد  :امشب دستگاه
رھبری از كار شما مطلع ميشود  .آنگاه از ھم جدا ميشوند .
آندره در موقع رفتن ببرتون ميگويد  :ما ھزاران نفر مانند رايموند داريم ولی افسوس كه اسلحۀ كافی موجود نيست  .اگر
ما فقط پالستيك در دست داشتيم چه كاری بود كه نميتوانستيم بكنيم .
برتون ميگويد  :بله  ،برای حمله بسنت آسيس  .لندن چند دوجين ھواپيما و چندين تن بمب ميفرستد و آنوقت ھم شايد
موفق ميشوند ھمۀ اين تشريفات چند غير نظامی را نابود كنند  .ولی ما با پنج مرد مصمم اينكار را عملی كرديم .
و با پالستيك . . .***
در اين وقت ژگن بكافۀ رونوند واقع در خيابان » مانسيل« وارد ميشود  ،ژگن را بسختی ميشود شناخت  .او لباس نوی
بر تن دارد  ،موھايش با دقت شانه خورده و كيف چرمی زيبائی بدست گرفته است .
با وجودی كه نور بر آئينه ھا و اشياء ديگری ميتابد و منعكس ميشود  ،و ديد سخت است او بالفاصله روز ـ ماری را
می شناسد  .او تنھا در انتھای سالن نشسته است و سر ميز كنار او يك افسر المانی جای دارد  .وقتيكه ژگن را می بيند
لبخندی ميزند و ژگن بدون تأمل نزد او ميرود .
عزيزم  ،چرا اينقدر دير آمدی ؟در دفتر معطل شدم .افسر المانی كه آنجا نشسته است بطور آشكاری پكر ميشود و بطرف زن جوان ديگری كه در مقابل او نشسته ميچرخد .
afgazad@gmail.com
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ھنگاميكه روزماری دربارۀ موضوعات معمولی صحبت ميكند از كيف خود يك لولۀ ماتيك بيرون ميآورد و با آرامش
زياد بلبھای خود ميمالد  .مدت كوتاھی است در يك سالن مد كار ميكند  .حاال لباس زيبائی كه تا حدی مورد توجه مردم
واقع ميشود برتن دارد  .روزماری در گروه والمی پست مھمی دارد  .مھمات را از دسته ای بدستۀ ديگر ميبرد  .بواسطۀ
شجاعت و زيبائی  ،اين كار برای او آسان است .
ماری بھمه جا ميرود  .سخت ترين پيشنھادات را می پذيرد و بی آنكه در اين باره جزئی ترين بيمی بخود راه دھد آنرا
بانجام ميرساند  .او خطرات بيشماری را كه ازين رھگذر ميتواند متوجھش شود می شناسد ولی عادت اوست كه با
ھركس با تبسم روبرو شود  .جوانان گروه والمی مالقات با ماری را سبب افتخار خود ميدانند  .او تصويری است از
زندگيش  .شادمانی و خوش خلقی او حس اعتماد جوانان را بر می انگيزد  .كسانی كه با او ھستند ھر گونه بيم و ھراسی
را از خود دور ميدانند و از آن مالقات نيروی تازه ای برای روزھای بعد بدست ميآورند  .او مايۀ سرور و خوشبختی
اين گروه است  .ھمگی مانند خواھری او را دوست ميدارند .
ژگن ميخواھد ھر چه زودتر كافه را ترك كند و از اينرو پس از پرداخت پول از جا بلند ميشود .
عزيزم  ،كيف را چرا برنداشتی ؟آه فراموش كردم .روزماری با افسوس از جا بلند ميشود  .افسر المانی ميز خود را كمی عقب ميكشد تا راه آنھا را باز كند .
ببخشيد .بفرمائيد .روزماری با لبخند از افسر المانی تشكر ميكند  .بازوی ژگن را می گيرد و بی آنكه يكبار ديگر عقب خود را نگاه كنند
از آنجا خارج ميشوند .
ژگن در خيابان ميگويد  :تصور ميكنم خودت را بشكل مبالغه آميزی آراسته ای .
نديدی كه چقدر بمن احترام گذاشت  .ابتدا تصور ميكرد كه از نبودن تو ناراحتم و اگر اينكار را نميكردم ممكن بوددستور دھد تو كيف خودت را بازكنی  .عزيزم  :قيافۀ تو كامالً مطمئن نيست .
اگر او ميخواست دنبال تو بيايد در ھر حال او را نابود ميكردم .در تاريكی او بدنبال ما نخواھد آمد  .دنبال و كيف خود را بمن بده .مواظب باش  .وضع مناسب نيست .بله ميدانم  .خدای من ! كار مشكلی است ! شما شده ايد ؟بله  :بزودی خواھی فھميد .بسيار خوب  ،من عجله دارم بايد بروم .خدا حافظ روز ماری !ژگن خدا حافظ !مانند دو دوست قديم دست يكديگر را فشردند .
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رايموند پياده بخانه باز گشت  .در بين راه ساعت نه و ربع را اعالم كرد  .ھنوز ساعت عبور و مرور است ولی بھتر
است در اينوقت در خيابان نماند  .در اين شب بزودی اتفاقی خواھد افتد ولی نه در آنجا  ،بلكه در فاصلۀ دوری از آنجا
كه صدای آنرا در آنجا خواھند شنيد  .رايموند ميكوشد يك كمدی را در نظر مجسم كند .
كمی دورتر از اينجا در سنت آسيس سربازان كشيك ميدھند ھر كس سر پست خود ايستاده است  .از آن باال  ،در سينۀ
آسمان بوسيله آنتن ھای بلند اخبار رمز بھمۀ اطراف جھان منتشر ميشود .
نور افكن از آن دوره ھا جادۀ نگھبانان را روشن ميكند و سربازان اتوماتيك در اين جاده باال و پائين ميروند و در ھر
گوشۀ جنگل در تاريكی كمين ميكنند  .نورافكن ديگری با پرتو خود روی دشتی را كه برجھا در آن واقعند جاروب ميكند
 ،در پای دومين برج  ،نگھبانی با كاله خود  ،در حاليكه مسلسل خود را بدست دارد پاس ميدھد .
سرباز المانی پای برج  ،و ديگران كه ھر يك ربع ساعت جای خود را تغيير ميدھند با صدای خود سينۀ شب را مشكافند
 ،آنھا خيالشان راحت است  .و ھمچنين سربازانيكه در آن حوالی پاس ميدھند و كسانيكه اكنون در اردوگاه خوابيده اند .
گروھبانی كه اكنون دستور ميدھد  ،افسرانيكه ورق بازی ميكنند و شامپانی مينوشند ھمه و ھمه آرامند  .ھر قسمت از اين
دستگاه عظيم نظامی  ،روزانه حركات يكنواختی را  ،بصورت ماشينی روی اين دشت  ،انجام ميدھد  .توپھای ضد
ھوائی رو بآسمان بلند ميشوند  ،مسلسل ھا برای آتش آماده ميگردند  .كولۀ پشتی ھای سربازان كه روی قالبھای نقره ای
رنگشان جمله * Gott Miunsنوشته شده  :مملو از نارنجكھای دستی است .
يك سرباز المانی كه نگھبان يكی از برجھاست  ،روی پايۀ بتونی آن نشسته در انديشه غوطه ورست  .شايد به پسر
جوانش ميانديشد كه در جبھۀ روسھا می جنگد و يا بخانواده اش و يا باالخره به سرزمينش فكر ميكند شايد او نميخواھد
بجنگد ولی معتقدست كه اينكار ضروريست .
او معتقدست كه المان بزرگ و ھيتلر در انجام اينكارھا محقند  .او بآنھا اعتماد دارد  :او تواناست  .او بخود تلقين ميكند
كه بزرگ است  .در اين شامگاه  ،در اين نقطه ــ مانند سراسر اروپا ــ يك سرباز المانی ايستاده و پاس ميدھد .
ناگھان در تاريكی چيز كوچكی حل ميشود  ،در ظلمت شب نور ضعيفی بچشم ميخورد و بدنبال آن يك انفجار سھمناك
روی ميدھد سپس صدای غرش ھا و شكستگی ھای پی در پی بگوش ميرسد  .سرباز المانی فرياد ميكشد  .در طرف
ديگر  ،در پرتو نور افكنھا برج را می بيند كه با سيمھای آھنی خود ميدخشد و بھر سو ميلرزد .
افسريكه در اطاقش خواب است ناگھان از جا برميخيزد و ميغرد »** !«Fliegalarm! Fliegalarm
نور افكنھا آسمان را روشن كرده اند  .لولۀ توپ ھای ضد ھوائی ھدفی نامرئی را ميجويند  .مسلسلھا ميغرند  .سايه ھائی
از
*خدا با ماست
**اعالم خطر ھوائی
ميان تاريكی ھا ميدوند و در حاشيۀ خارجی شب چيزی شروع بسوختن ميكند  .بزودی شعله ھا از فراز درختان ميگذرد
.
در اين وقت رايموند كه تنھا در تاريكی خيابان ايستاده است با حال تبسم بصفحۀ ساعت خود مينگرد فكر ميكند  :بله ،
بايد ھم اينطور باشد  ،ساعت نه و نيم است .
بعد رشتۀ افكارش متوجه جاھای دورتری ميشود  .يك زير دريائی را در نظر مجسم ميكند كه زير امواج كف آلود دريا
در حركت است ؛ متصدی تلگراف در حاليكه گوشی ھائی بگوش گذاشته است  ،ناگھان صدای غرش را ميشنود و
afgazad@gmail.com
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بالفاصله عصبانی ميشود و دستگاه را خاموش می كند  .ده ھا  ،صدھا و ھزارھا نفر اينگونه با سنت آسيس در ارتباطند
...
باز ھم بايد تلگراف كنند ! بازھم بايد اين گرگھائی كه بصورت انسان درآمده اند بغرند ! ولی سنت آسيس ديگر بآن ھا
جواب نخواھد داد.
رايموند  ،آن سرباز كوچك اندام در تاريكی شب ايستاده و حس ميكند كه چھره اش از غرور سرخ شده است .
***
و اگر كار به نتيجه نرسيد ؟
ناگھان اين فكر بخاطرش ميرسد  .تا بحال او بخانۀ صحيح كار مطمئن بود بآنھا مواد اشتباھی نداده اند ؟ آيا او پالستيك
را درست كار گذاشته و آنرا با فتيله بسته و ميلۀ اطمينان را بيرون آورده است ؟ در جريان ھمۀ اين كارھا كسی متوجه
آنھا نشده است ؟ و آيا او صحت كار خود را امتحان نكرده است .
بله ولی  . . .اگر اكنون در جای نگھبانان تغييراتی روی داده باشد ؟  .اگر در اين بين پای برجھا را كنترل كرده باشند ؟
اگر مواد منفجره را كشف كرده و يا كاری كرده باشند كه منفجر نشود ؟ اگر ھمۀ زحمتھا و خطراتی كه متحمل شده اند
بی اثر بماند ؟
رايموند با ھمسرش در بستر دراز كشيده است و از ھجوم اين افكار خوابش نميبرد  .او ھمۀ امكاناتی را كه موجب
انفجار ميشود و داليلی را كه مانع انفجار ميگردد ميشمرد و بعد آنھا را با ھم مقايسه ميكند .
فكر ميكند من به نتيجه اطمينان دارم و ميتوانم آن را تضمين كنم ولی آيا ميتوانم بگويم كه المانيھا در اين بين جای
پستھای خود را عوض نكرده اند ! شايد بھمان حال باقيمانده اند  ،شايد ھم شب تغيير كرده اند  .شايد مواد منفجره را
كشف كرده و يا اصوالً متوجه آنھا نشده اند اين انفجار ممكن است مقصود آنھا را تأمين كند و ممكن است نكند  .امكان
حصول موفقيت و عدم موفقيت يكسان است پس حصول موفقيت معلوم نيست  .احمق ! من در اينباره فكر نكرده بودم ! .
نبايستی آندره و برتون را آنطور مطمئن كرده باشم .
مارسل ميپرسد خوابی ؟
خير ساعت چند است ؟مارسل بازوی خود را بطرف پای تختی دراز و چراغ را روشن می كند .
اوه  ،ساعت دو است ! تمام وقت تو در تختخواب غلتيدی  .بخواب  ،خسته ای .گوش كن  ،فردا صبح بايد بامن بيائی .كجا ؟خارج شھر  ،زود برگرديم .با كمال ميل  ،من لباس آبی خود را ميپوشم .ھر طور ميلت است .چكار خواھيم كرد ؟نپرس ! تو بمن اعتماد داری ؟تو خوب ميدانی كه من حاضرم ھمه جا بدنبال تو باشم  .حاال ميفھمم چرا اين موضوع را بمن نگفتی  ،آنطور كه توميخواستی كار تمام نشده ؟
چرا  ،بطور كامل  ،و يا ميتوانيم بگوئيم تقريبا ً بطور كامل .رفقا دستگير شده اند ؟afgazad@gmail.com
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خير  ،ھيچكس .من ھنوز نميدانم چه اتفاقی افتاده است .ولی بتو خواھد رسيد ؟بله فردا صبح .منھم خواھم فھميد ؟تو ھم در ھمان وقت خواھی فھميد .تعجب آورست .اگر ميخواھی . . .مارسل سرش را بشانۀ شوھرش تكيه ميدھد و با چشمان اشك آلود باو مينگرد .
اگر بدانی امروز كه ترا ديدم چقدر خوشوقت شدم  .بعداً خواھی ديد ھمانطور كه من ميخواستم كار عملی خواھد شد .رايموند با نگاھھای آرام خود او را مينگرد .
مارسل ميگويد  :ميدانی كه بعضی از وقتھا تو مرا ترسانده ای !
چرا ؟بعضی وقتھا تو خواب می بينی و در خواب حرف ميزنی .چه حرفھائی ميزنم ؟خيلی چيزھا ميگوئی  ،ولی ھمه با ھم بی ارتباطند و سرانجام نام من يعنی رفيق خود را ھم ميگوئی .ھمسرم را . . .ھمسر تو و رفيق تو  ،من ميل دارم ھر دو اينھا باشم .رايموند بسوی او ميچرخد .
تو اكنون ھمسر من ھستی . . .من ترا دوست دارم . . .ھمسر كوچك من . . .عزيزم . . .در اتاق كوچكی كه با كاغذھای آبی رنگ پوشيده شده چراغ خاموش ميشود .
ساعت ھفت بامداد است  .كارگران با لباس كار در ايستگاه ويلنو و سن ژرژ منتظر قطارند كه بپاريس بيايند  .چند دقيقۀ
قبل رايموند و مارسل از ايستگاه اوسترليتز حركت كرده و باينجا آمده و خود را در ميان جمعيت پنھان كرده اند .
مارسل برای آنكه با ھمسرش شوخی كرده باشد ميگويد  :گردش كوچكی است  ،از يك قطار پياده و با قطار ديگر مجدداً
بجای اول بر ميگرديم .
خير  ،اين قطار ما را به ايستگاه ليون ميبرد .رايموند از يك مأمور راه آھن كه در آن نزديكی است ميپرسد  :در كدام ايستگاه بايد منتظر قطار ملون بود ؟
مرد بی آنكه متوقف شود ميگويد  :در ھمين جا  ،اين قطار كمی تأخير كرده است .
در اين وقت زنی كه بآنھا نزديك شده است ميپرسد  :چه گفت ؟ سانحه ای روی داده ؟
رايموند جواب ميدھد  :تصور نميكنم  ،يك تأخير عادی است  .و در حال حس ميكند كه ضربان قلبش شديد شده است .
چقدر تأخير كرده ؟نميدانم .afgazad@gmail.com
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دختر جوانی  .توضيح ميدھد  :رئيس قطار بما گفت بيست دقيقه .
كارگری بشوخی چشمكی ميزند و ميگويد  :بنفع ماست در اين مدت ما كار نميكنيم .
رايموند باو لبخند ميزند .
در انتھای ايستگاه جنب و جوشی بين مردم ديده ميشود .
صدای مسخره آميزی ميگويد  :از آنجا مرد آھنی ميآيد .
مردم بكناری ميروند  .مارسل و رايموند در اين بين بھر سورانده ميشوند  .وقتی كه آنھا سوار می شوند و خود را به
نيمكتھا ميرسانند ھمه جا پرشده است  .كارگری از جا بلند ميشود و صندلی خود را به مارسل
ميدھد  :بفرمائيد بنشينيد .
كارگر از جا بلند ميشود و كنار رايموند ميايستد  .برخالف روزھای ديگر رايموند و مارسل در اطراف خود صحبتھای
ديگری می شنوند و چھرۀ اشخاص را بر افروخته می بينند  .قطار براه ميافتد .
رايموند از پھلو دستيش ميپرسد  :چه اتفاقی افتاده ؟
ھنوز نميدانيد ؟من ھم اكنون باينجا رسيده ام .شب گذشته در ايستگاه فرستندۀ سنت آسيس سانحه ای روی داده .خوشحالی فراوانی به رايموند روی ميآورد و با ھمۀ نيروی خود ميله ای را ميچسبد .از ھمه طرف سؤاالتی ميشود  .يكی از مسافرين ميگويد  :برجھا بايستی خود گرم شده باشند  .حتی امروز صبح ھم حلقه
ھای دود نمايان بود .
راستی چه اتفاقی افتاده است ؟كسی نميداند تا سپيده دم طول كشيده  ،صدای انفجار بمبھا و آتش مسلسلھا بگوش ميرسيد  .ولی يك چيز مسلم است و آناينست كه امروز ھر كه از خيابان اصلی بگذرد المانيھا او را توقيف ميكنند .
كارگری آھسته زير لب ميگويد  .كار خوبی است .
رايموند در حاليكه خود را متعجب نشان ميدھد ميپرسد  :چه كسی اينكار را كرده است ؟
ھمسرش با نگاھھای تندی او را مينگرد .
خانم پيری در گوش او زمزمه ميكند  :البته انگليسھا .
شما اخبار راديو را نميشنويد .
رايموند خيلی ميل دارد يك سيلی به اين بزند  .كارگری كه كنار او ايستاده است آھسته شانه ھايش را باال مياندازند و بی
اختيار نگاھھای آنھا با يكديگر مصادف ميشود .
چھرۀ مارسل ميدخشد  .حاال او از كار رايموند سر در
آورده است  .ميخواھد از شادی فرياد بكشد  :فرانسويھا اينكار را كرده اند  .ھمسر من بوده است  .معطل چه ھستيد ؟
***
چند ساعت پس از انفجار روبر و آندره برای گردش به خيابان »فوش« ميروند  .ھنگام پائيزست .
زن جوانی با لباس سواری در جنگل بولونی اسب ميدواند  .شخص ديگری كه به آرتيست ھای اپرا شبيه است  ،با
موھای پريشان  ،در حالی كه گل ميخكی بسوراخ دكمۀ لباسش زده است و بر اسب كھری سوارست بدنبال او ميتازد .
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آندره ميگويد اينھا كسانی ھستند كه از اين اوضاع شاكی نيستند  .دختر را نگاه كن  ،كامالً مانند يك پرنسس است  .شالق
آن مرد ديگر را ديدی .
شايد آن ھا ھم با اين قيافه و لباسشان از افراد نھضت مقاومت باشند .ممكن است  .گمان ميكنم اينكار مد شده است  .ولی با اين اعيانزاده ھای عاليجاه نميشود المانی شكار كرد  .از اينگذشته بكارھای خودمان بپردازيم  .از نتيجۀ كار در سنت آسيس چه اطالعی داری ؟
من بآن حوالی رفتم ولی نميشد اطالعات دقيقی بدست آورد  .از ترس پوليس و گشتاپو مردم نميتوانند حرف بزنند  .منفقط شنيدم كه عبور از خيابان اصلی سنت ليه بواسيس البرتراند ممنوع شده است .
پس از اين قرار به نتيجه رسيده  ،اين خبر را در پاريس شنيدی ؟بله  ،و بروايات مختلف  .بعضی از جنگ صحبت ميكنند  .برخی ديگر از انھدام كامل دستگاه فرستنده توسط يكنوعمادۀ منفجرۀ جديد االكتشاف سخن ميگويند  .البته اغراق گوئی بسيار ھم ميشود ولی اينكار در روحيۀ مردم تأثير زيادی
كرده است .
آنھا چه فكر ميكنند  ،ميگويند چه كسی اين كار كرده ؟اغلب فكر ميكنند انگليسھا اين كار را كرده اند .البته مردم آنجا نبودند كه ما را به بينند  .آنھا جلوی راديو نشسته و اخبار را می شنوند  .بعداً خواھی شنيد كه لندنميگويد چتر بازان ما اين كار را كرده اند ؟
تعجب آور نيست .ولی ما اين كار را خاتمه نميدھيم  .به المانيھا نشان خواھيم داد كه روئين تن نيستند  .ولی برای اينكار پالستيك الزمداريم در اين روزھا تو آن گليست را نديدی ؟
من بايد نتيجۀ كار را باطالع او برسانم .راستی ؟او واقعا ً مسرور شده بود  .ولی ديگر نميتواند چيزی بما بدھد  .زيرا بجنوب ميرود .
افسوس ! باالخره كسی را پيدا كرده بوديم كه بما اسلحه می داد .ولی ھنوز ھم مھمات داريم !چه چيزھائی داريم ؟ ولی با موادی كه بطور اتفاق بدستمان ميافتد جبران اين كار را خواھيم كرد .ما دنياميت ھائی داريم كه دارای نود درصد كلرات دو پطاس و ده درصد پارافين است .-اگر پالستيك داشتيم . . .

١۴
* » Dreihundetteins ، dritter stck
» ! Dreihundetteins ، dritter stck
اين صدا از پنجره ھای بزرگ و شيشه ای زندان » فرسن « بگوش ميرسد  .در طبقۀ سوم آنجا كنار پله ھا گروھبانی
نشسته است  .سری بد شكل دارد  .ناگھان از جا بلند ميشود و در راھرو شروع بحركت ميكند  .اين راھرو از برابر در
سلولھای زندان كه در دو طرف قرار گرفته اند ميگذرد  .صدای پای سرباز المانی مانند آوازی كه در كليسا خوانده
ميشود طنين می اندازد .
afgazad@gmail.com
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گروھبان ديگری كه در طبقۀ اول زندان است مجدداً صدا ميزند :
»  ، Drei hundert einsو بعد كاغذی بدست ميگيرد  .گروھبان ميغرد :
**» ! « raus
يكی از درھا باز ميشود  .گروھبان ميانه باال مرد الغری را بجلو پرتاب ميكند .
روی پله ھا حركت ميكنند

***Schnell Schnell

از طبقۀ اول مجدداً گروھبان با بی تابی فرياد ميكشد :
****Jawohol
*  -سيصد و يك – طبقۀ سوم
** برو بيرون ***تند ! تند ! **** بله !
گروھبان از محبوسی كه جلويش ايستاده است ميپرسد  » :نمرۀ تو چيست ! «
سيصد و يك .دنبال نگھبان برو !تازه بدوران رسيده دستبند زندانی را باز ميكند و آھسته بدفتر خود ميرود تا خروج او را در دفتر وارد كند  .نگھبان در
كوچكی را باز ميكند  ،دست فنك ميكند و دستور ميدھد زندانی جلو حركت كند  .ھر دو داخل يك راھروی زير زمينی
ميشوند  .و پس از لحظه ای جلوی دری می ايستند  .قفل در را ميگشايند و بمحل كوچك ديگری وارد ميشوند  .و در آنجا
چھار سرباز منتظرند يكی از آنھا بزندانی تازه وارد گوشه ای را نشان ميدھند و ميگويد  :صورتت را بطرف ديوار كن
!
زندانی بطرفی كه نشان داده شده بود ميرود .
يكی از سربازان المانی ميپرسد  * Istdas-Raymond :و در اينحال قھقه ميزند .
رايموند در حاليكه دندانھايش را بھم می سايد فكر ميكند  :پست فطرتھای رذل ! اگر رولوری ھمراه داشتم  ،معنی خنده
را بشما می فھماندم .
قيافۀ رايموند بسيار تغيير كرده است  .صورتی پريده رنگ و چشمانی گود افتاده دارد  .ريش پر پشتی گونه ھايش را
پوشانده است  ،تنھا نگاھھای نافذ اوست كه تغيير نيافته  .بطرز وحشت آوری الغر شده و لباس برای تنش گشاد شده
است .
رايموند قريب يكماه پيش بوسيلۀ پوليس فرانسه توقيف گرديد  .در زندان شھربانی تقريبا ً بقيۀ رفقای خود را كه در گروه
والمی كار می كردند مالقات كرد  .روبر  ،ژگن و ويكتور كه پوليس او را از بستر بيمارستان بيرون كشيده بود .
روزماری زيبا را كه از كودك چھارده ماھه اش جدا كرده بودند و نيز عدۀ زيادی از رفقای ديگرش را ديده بود  .معنی
اين توقيف دسته
*اين رايموندست ؟
جمعی آن بود كه در بين آنھا يكنفر خيانت كرده است  .آرماند پست فطرت بھمۀ آنھا خيانت كرده بود .
آنھا چھارده روز در شھربانی ماندند  ،ده روز از اين مدت را بتحمل شكنجه و استنطاق گذراندند  .پوليس فرانسه بسيار
شادمان بود و با زندانيان مانند حيوانات رفتار ميكرد  .فكر ميكرد اينھا طعمۀ خوبی ھستند ! سپس آنھا را تحويل المانی
ھا دادند  .در زندان » فرسن « بروی آنھا و ھمينطور بروی آرماند بسته شد  .جنايتكار ھم مصون نميماند.
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رايموند ھنگام تنھائی در سلول خود بسيار باين موضوع انديشيده بود  :فكر ميكرد كه روزی تالفی اينكار را سر آرماند
در بياورد در اين وقت سرباز باو دستور ميدھد  :دستھا بجلو !
رايموند با نگاھھای كين توزی باطرافيان خود می نگرد  .دست بند را بدست او ميزنند .
بدنبال ما بيا !رايموند در حاليكه چھار سرباز مسلح او را محافظت ميكنند براھروی طبقۀ باال ميآيد .
فكر ميكند  :عاقبت كار من ھمينست .
در راھرو ورودی زندان زنھا با نگاھھای غم آلود زندگانی دست بسته را نگاه ميكنند .
در حياط جلوی پله  .اتومبيل منتظرست  .دو سرباز ابتدا باال ميروند  .و دو سرباز ديگر رايموند را در صندلی عقب
اتومبيل می نشانند و خود پھلوی او جای می گيرند  .اتومبيل براه می افتد و از ميان در بزرگ عبور می كنند  .دو دست
توانا بازوان رايموند را محكم نگاھداشته است .
اتومبيل در امتداد ديوارھای بلند حركت می كند و پس از اينكه چند بار پيچ می خورد بخيابان اصلی وارد می شود  .اين
خيابان بپاريس منتھی ميشود .
او فكر ميكند در اينجا زندگی وجود دارد  .اتومبيل ھا از كنارشان ميگذرند  ،كودكان بازی ميكنند  ،عابرين به آنھا
ھيچگونه توجھی ندارند .
راستی چرا به آنھا توجھی داشته باشند ؟
اتومبيل از خيابانھای فونتانه اورزو  ،كاشان  ،آركوی  . . .عبور ميكند  .رايموند متعجبانه ملتفت ميشود كه درختان
برگ ريزان كرده اند  ،بعد وارد قلعه مونترو كه ميشود . . .
قلب رايموند بشدت می تپد  .او ميداند كه مارسل در آن حوالی منزل دارد  ،پوليس نتوانسته است مارسل را دستگير كند
زيرا منزل او را نمی داند  ،ولی رايموند آن خانه را ميشناسد  :شايد در اينجا او را ببيند  .شايد در بين اين ھمه انسان
كسی را بشناسد  .چشمانش در بين مردم جستجو می كند  .ولی اتومبيل در اينجا بسرعت خود می افزايد و بعد از اندكی
به پورت دواورلئان می رسند .
در ميدان اورلئان پاريس در كليسای الزيا  ،خيابان من  ،كوی گايته و باالخره در آن كافه گوشۀ كوی سور بود كه
رايموند برای آخرين بار رفقايش را مالقات كرده بود .
آن  ،آزادی چه خوبست ! چه خوبست انسان بتواند ميان اين ھمه انسانھای پر ھياھو گردش كند ! ولی اتومبيل پيوسته در
حركت است .
يك ماشين باری از جلوی آنھا ميگذرد  ،در قسمت جلوی آن دو كارگر با روپوش آبی نشسته اند  .رايموند آھسته دستھای
مقيد خود را بلند می كند  ،كارگران او را می بينند  ،در چشمان رايموند نوری می درخشد  .اگر بتوان بآن نامی داد بايد
گفت شعلۀ عشقی است كه می درخشد !
اتومبيل بی آنكه بمردم توجھی داشته باشد با سرعت زياد براه خود ادامه ميدھد  ،خطر بزرگی پيش می آيد  .ترمز
اتومبيلی كه جلوی آنھا حركت می كند بريده ميشود و ممكن است در سر پيچ خيابان بآن بخورند  .رايموند فكر ميكند كه
اين تصادم ممكن است موجب رھائی او گردد .
حاال اتومبيل در ميدان انواليد  ،روی پل الكساندر  ،روند پوئن و ميدان سن فيليپ دورول حركت ميكند .
***
رايموند ھنگامی كه با نفس بند آمده روی پله ھای عمارت ميرسد ملتفت ميشود كه آنجا ھتل براكفورد است.
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يكی از سربازان المانی كه او را حفاظت ميكند ميگويد  » :الزم نيست باطراف نگاه كنيد  .از اين خانه كسی زنده بيرون
نميرود  .او را بداخل دفتری راھنمائی ميكنند  ،روی نيمكتی می نشينند و دو نگھبان كنار او ميايستند .چھار سربازی كه
او را باينجا آورده اند در حالی كه ميخندند و شوخی ميكنند و قالب كمرشان را بھم ميزنند از آنجا خارج ميشوند .
رايموند باطراف اطاق مينگرد  .اطاقيست بزرگ و گچی  ،دو پنجرۀ آھنی دارد كه بحياط كوچكی باز ميشود.
بديوار يك نقشۀ بزرگ اروپا آويزان است  .وسط اتاق ميز بزرگی قرار دارد كه روی آن مقداری پرونده ريخته است .
يك سروان گشتاپو با يك نقشه گرافيك مشغول است  ،چنين وانمود ميكند كه متوجه ورود آنھا نشده است  ،كنار او ستوانی
سر ميز كوچكی با ماشين تحرير كار می كند  .صدای عبور و مرور نگھبان از پشت در بگوش ميرسد .
سروان سرش را بلند ميكند و ميگويد  :شما رايموند ھستيد ؟
افسر بفرانسۀ سليس حرف ميزند .
الزم نيست خود را معرفی كنيد  .پروندۀ شما  ،عكس شما  ،رونوشت استنطاق و بقيۀ اطالعات پوليس فرانسه دربارۀشما اينجاست  ،ما ھمه چيز را ميدانيم  ،شما يكی از مسئولين اساسی واقعۀ سنت آسيس ھستيد  ،آيا خودتان آن را اداره
كرديد ؟
بله .ھمين را ميخواستم !رايموند از طرز تكلم او متعجب ميشود و باو نگاه می كند .
ما بيشتر از اين نميتوانيم اطالعات دربارۀ شما بدستآوريم  ،فقط بايد چند سؤال كوچك ديگر بكنيم  .اول بگوئيد آيا گرسنه ھستيد ؟
شايد .حاال برايتان غذا ميآورند .افسر بيكی از سربازان دستور ميدھد غذا بياورد و سرباز پس از مدتی با يك سينی كه روی آن ظرف سوپی قرار دارد
بر ميگردد  .سرباز سالمی ميدھد و آنرا روی ميز ميگذارد  .سرباز ديگری دستھای رايموند را باز ميكند .
افسر ميگويد  :ميتوانيد بخوريد  .اگر كافی نشد بگوئيد بازھم بياورند .
رايموند ميپرسد  :ممكن است كمی نان بمن بدھيد ؟
ھمين االن برايتان ميآورند .افسر مجدداً دستور نان ميدھد  .سرباز ميرود و بالفاصله با يك تكه نان كھنه برميگردد .
من توانستم اين نانرا پيدا كنم  .ميتوانيد اينرا بخوريد ؟بله متشكرم .رايموند  ،تابحال نتوانسته است خود را اينطور سير كند ! برای كسانی كه محكوم بمرگ ھستند اين موضوع بزرگترين
خوشبختی است ! او خود را آماده ميكند كه پس از صرف غذا با جريانات تازه ای روبرو شود  .فكر ميكند  ،چقدر خوش
مزه است ! ولی نميخواھد ديگران او را تماشا كنند و از اين جھت آھسته تر ميخورد .
تقريباً يك ليتر سوپ و نيم كيلو نان جلوی او قرار گرفته است  .ھمۀ آنھا را ميخورد  ،سوپ خوشمزه و پرنمكی است .
افسر ميپرسد  :بازھم ميل داريد ؟
رايموند پاسخ ترديد آميزی می دھد  .ولی رد كردن اين پيشنھاد حماقت است .
باالخره ميگويد  :با كمال ميل .
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يك ظرف ديگر سوپ برای او می آورند  ،مجدداً مشغول خوردن ميشود  .سوپ بسيار شوری است ولی در ھر حال
رفع گرسنگی را می كند  ،تشنه شده است .
يكی از سربازان  ،تنگ بزرگی آب ليمو و آب پرتقال می آورد و گيالسی را پر ميكند .
رايموند دست خود را بطرف گيالس دراز ميكند  .كمی سرداست .
افسر گيالس را بر ميدارد و روی ميز خود ميگذارد و ميگويد  :كمی صبر كنيد  ،بعد خواھيد خورد .
افسر دستور ميدھد مجدداً دستبندھای او را بزنند و سپس رايموند را بجلو صدا ميكند .
اين مرد را می شناسيد ؟افسر عكس كوچكی را باو نشان ميدھد  ،مرد جوانی است كه موھايش روی پيشانی اش ريخته است  .البته رايموند اورا می شناسد ولی بدون قيافه جواب ميدھد  :خير او را نميشناسم .
از اين حرف خود مطمئن ھستيد ؟كامالً .اينكار فايده ندارد  ،اين شخص برتون است  ،ما او را دستگير كرده ايم .من تا بحال چيزی دربارۀ او نشنيده ام .دروغ می گوئيد  ،ميدانم كه او را می شناسيد  .فقط ميخواھم بدانم كه برای آخرين بار او را كجا مالقات كرديد و او باچه كسی بود  .می بينيد كه موضوع مھمی نيست .
تكرار ميكنم كه او را نمی شناسم .بسيار خوب  ،درين باره فكر كنيد  ،وقت كافی داريم  .ولی فراموش نكنيد ھر وقت باين سؤال جواب داديد خواھيدتوانست گيالس خود را بخوريد .
من تشنه نيستم .تشنه خواھيد شد !افسر بزبان المانی به نگھبانان دستوراتی ميدھد و مجدداً مشغول كار خود ميشود  .دقايق ميگذرد  .ھر لحظه تشنگی
رايموند بيشتر ميشود و او را شكنجه ميدھد  ،گيالس برابر چشم او قرار دارد .
اين دقايق توأم با شكنجه به آھستگی ميگذرد  .رايموند تمام روز روی نيمكت خودش نشسته است  .بعد فكری بخاطرش
ميرسد و تصور ميكند كه بتواند بوسيلۀ آن تشنگی خود را رفع كند  .تقاضا ميكند او را مستراح ببرند  .به نگھبانان
جريان را گفته اند و از اينرو در را بروی او نمی بندند وقتيكه آب مستراح جاری ميشود و رايموند ميخواھد بخورد
ناگھان نگھبانان او را عقب ميكشند .
غروبست  .رايموند در انتظارست تا بلكه او را بجای ديگری بفرستند و بتواند آنجا چيزی بياشامد  ،ولی او در ھمين
اطاق نگھداشته اند.
افسر چند دستور ديگر بسربازان ميدھد و از آنجا ميرود  .محافظين آنجا ميايستند تا مانع آشاميدن رايموند شوند تنگ
ليموناد و گيالس پر از آب ھنوز روی ميز قرار دارد .
اين شب يكی از ترسناكترين شبھائی است كه رايموند بخود ديده است  .ديوانه وار بگيالس ليموناد جلوی خود نگاه ميكند
ولی نميتواند آنرا بياشامد  .پيش خود سطل آبی را مجسم ميكند كه جلويش جای دارد و مانند حيوانات آب را با شتاب
ميخورد .
ميخواھد چيزی بياشامد  ،ھيچ فرق نمی كند كه خون يا ادرار انسان باشد .
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سرگيجۀ شديدی باو دست ميدھد  ،گلويش از خشكی ميسوزد  ،حس ميكند كه زبانش در دھان جمع ميشود ميخواھد فرياد
بكشد  .بغير از آن چه می تواند بكند .
تضرع كند ؟ خواھش كند ؟ آيا بدينوسيله می تواند به آنھا بفھماند كه اين آخرين نيروی اوست ؟
خير  ،بايد تحمل كرد  ،تا سرحد امكان  .ولی وقتيكه ديگر نتوانست بيشتر تحمل كند  ،خود را بخط می اندازد  ،با
وجوديكه ميداند كشته خواھد شد بطرف گيالس ميپرد .
سربازان در حاليكه سيگار ميكشند متوجه او ھستند .
رايموند با چشمانی كنجكاو باطراف مينگرد و چيزی را جستجو ميكند تا بلكه جلوی اين ديوانگی را بگيرد .
روی ميز كاغذی جای دارد كه افسر چيزھائی روی آن نوشته است  .رايموند سرخود را دراز ميكند تا شايد آنرا بخواند .
در طرف چپ كاغذ نام خود را تشخيص می دھد  .برای اينكه بھتر بتواند بخواند از جا برميخيزد ولی ناگھان سربازی
جلوی او را ميگيرد و ميگويد :
Nicht Trinken
***
چند ساعت ميگذرد .
نگھبانان عوض می شوند .
رايموند گذشتن وقت را حس نمی كند  ،او تا بحال معنی گرسنگی را فھميده بود ولی از تشنگی اطالعی نداشت .
چشمانش تيره و تار می شود  ،افكارش مشوش است گوئی آن عكس مجدداً برابر چشمانش جای دارد .
از خود ميپرسد اين سؤال با مالقات برتون چه ارتباطی دارد ؟ غروب روزی كه انفجار سنت آسيس صورت گرفت
رايموند او را در پورت شاتيون مالقات كرده بود  .در آن روز يك گيالس سيفون برابرش بود و می توانست آنرا بخورد
 .بازھم بفكر كردن ادامه می دھد  :اگر افسر ازاين سؤال دست نكشد قطعاً مطلبی در ميان است  .آه  ،آندره ھم آنجا
حاضر بود  .در آخرين مالقات او با برتون آندره ھم آنجا حاضر بود و با ھم آبجو خورده بودند  ،شايد آندره دستگير
نشده و افسر ميخواھد اطالعاتی از او بدست آورد  .رايموند بخود تلقين می كند تا حد امكان تحمل خواھم كرد و سرانجام
خود را روی گيالس پرت می كنم .
ناگھان درباز می شود افسر وارد ميشود و ميگويد  :خوب ،
دربارۀ آشاميدن فكری كرديد يا نه ؟
رايموند كه گوئی ناگھان از خواب عميقی بيدار شده است جواب می دھد من ؟
متوجه لبخند تحقير آميز افسر ميگردد  ،خود را منظم ميكند و ميگويد :
من در فاصلۀ غذا چيزی نمی آشامم .بسيار خوب  .من عجله ندارم  ،ھر طور ميل داريد ھمان كار را می كنيم  .حاال چيزی الزم نداريد ؟خير !شب را در اين اطاق خواھيد بود  .شب بخير .افسر ميخواھد خارج شود  .دستگيرۀ در را ميگيرد .
ممكن است اين كاغذ روی ميز شما را به بينم ؟ گمان ميكنم نام من آنجا نوشته شده .درست است  .آنجا نام رفقای دستگير شدۀ شما  ،و نيز پارۀ خرابكاری ھائی كه شما و آنھا در آن شركت داشته ايدنوشته شده .
ممكن است آنرا بخوانم ؟afgazad@gmail.com
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بله ميتوانيد  .با خواندن آن خواھيد فھميد كه ما از افكار شما ھم با اطالع ھستيم  .شايد بعداً قانع شويد و باين سؤال منپاسخ بدھيد .
رايموند بلند ميشود و دست خود را بطرف كاغذ دراز ميكند ولی در اين وقت محافظين او را عقب ميكشند  .آنھا فكر
ميكنند می خواھد گيالس ليموناد را بردارد .
افسر ميگويد  Lassen Mnchen * :بعد خارج می شود و در را پشت سر خود قفل ميكند .
***
خودش ھم نمی فھمد كه چطور چنين اتفاقی روی داد  . . .ھمان وقتيكه بميز تحرير نزديك ميشود تا كاغذ را بردارد افسر
*بگذريد بردارد !
جملۀ باال را ميگويد  ،او از موقع استفاده می كند و بجای كاغذ گيالس ليموناد را بر ميدارد .
سربازان از دستور افسر پيروی می كنند و مانع او نمی شوند .
رايموند گيالس را خالی می كند و چون ھنوز تشنه است به سربازان می گويد تا آنرا پركنند . . .
ديگر كاغذ توجه او را جلب نمی كند  .بعد با لبخندی سرور آميز بجای خود برميگردد و روی نيمكت می نشيند  .يكی از
سربازان سيگاری باو تعارف می كند .
رايموند با غرور جواب ميدھد  :من سيگار نميكشم .
١۵
سه روز گذشت .صبح روز چھارم است و رايموند با حال خستگی ھنوز آنجا نشسته است .
كار سخت تر شده است .
روز بعد  ،ھنگاميكه افسر باتاق آمد و تنگھای خالی را ديد  ،از شدت خشم چند سيلی بنگھبانان زد  .رايموند از فرط
خوشحالی بلند خنديد  .او ھر روز مورد استنطاق قرار ميگيرد و برای اينكه از اين تشنگی شكنجه آميز برھد اظھار
گرسنگی نمی كند  .مرتب برای او سوپ می آورند  .او باز گرسنه شده است ولی می داند كه گرسنگی را از تشنگی
بھتر می توان تحمل كرد .
استنطاق او شامل عملياتی است كه تا بحال گروه والمی انجام داده اند  .در اين بازجوئی ھا سروان از يادداشتھای خود
استفاده می كند  .در آن يادداشت ھا در يك ستون عمودی نام دستگيرشدگان و در ستون افقی عملياتی كه كرده اند نوشته
شده است و جلوی نام ھر نفر با عالمت مخصوص مشخص شده كه اين شخص در كدام يك از وقايع شركت داشته است .
رايموند بعنوان فرمانده نظامی گروه والمی بايد دربارۀ ھر واقعه اطالعاتی بدھد  .ولی او از دادن ھر گونه توضيحی
خودداری ميكند  ،تنھا ميگويد ھر يك از اين عمليات مورد ادعا را آنھا انجام داده اند و اين ھم ھمان چيزی است كه آنھا
از قبل ميدانند .
اكنون استنطاق تمام شده است  .ستوان از جلوی ماشين تحرير خود بلند ميشود  .و آخرين صفحات ماشين شده را به يك
پروندۀ قطور ضميمه ميكند  .رايموند از اينكه استنطاقش شامل يك سلسله تشريفات اداريست متعجب است ولی گشتاپو در
كار خود بسيار دقيق است و بنظر می رسد در جستجوی مطلب ديگری است .
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وقتيكه افسر و رايموند تنھا ميشوند افسر در حال سكوت او را مينگرد  .افسر تابحال نشان داده كه آدمی است مؤدب ،
مقتدر  ،زرنگ و كين جو  .او خود را طوری معرفی كرده كه زندگی در يك سالن آراسته و يك شكنجه گاه برايش يكسان
است .
ناگھان ميگويد  :منھم وقتی در نھضت مقاومت كار ميكردم پس از اولين جنگ جھانی بود  .ما برضد فرانسويھا كه من
شخصا ً از آنھا نفرت دارم خرابكاری ميكرديم  .ولی اين بارما بازی را برده ايم  .الزم بتذكر نيست كه بدشمنان خود
ھيچگونه نظر لطفی نداريم  .اينطور نيست ؟
تصديق ميكنم .ولی من در برابر انسانھائی مانند شما بعضی چيزھا را مراعات ميكنم  ،شما دليرانه بكاری اقدام كرده ايد  .خرابكاریشما در سنت آسيس را از نظر نظامی مورد دقت قرار دھيم كاريست كه بسيار خوب تھيه شده  .در بين افسران گشتاپو
تنھا من ميتوانم بشما بگويم كه از اين اقدام شما دچار ترس شده ايم .
رايموند از خود می پرسد  :چه نتيجه ای ميخواھد از اين حرف ھا بگيرد ؟
افسر ادامه ميدھد  :ھنگاميكه دربارۀ سنت آسيس شروع بتحقيق كرديم  .برما مسلم شد كه اين كار در ھمين جا طرح
ريزی شده است  .اميد عملی شدن اينكار  :يك ھزار  .تحصيل نتيجه  :ترديد آميز  .خطر  :خطر مرگ  .انسان بايد واقعاً
مانند پارتيزانھای شما بی باك و جسور باشد تا در اين شرايط اينكار را انجام دھد  .ولی نه تنھا اينكار شما موجب ترس
ميباشد بلكه بيشتر از ھمه بودن پالستيك در
دست شما ما را متوحش ساخت .
افسر از جعبۀ ميز يك بسته عكس بيرون ميآورد .
ميگويد  :در حقيقت من اجازه ندارم اينھا را بشما نشان بدھم ولی از آنجا كه شما بيش از چندی زنده نخواھيد بود و
باالخره بعنوان دو سرباز ميتوانيم اين كار را بكنيم و چيزی را بشما بفھمانيم  .اينھا را نگاه كنيد !
رايموند اولين عكس را ميگيريد  .در عكس يك بسته پالستيك جلب توجه ميكند كه با فتيله ای متصل و به سيمھای آھنی
محكم شده است  ،ابروان خود را در ھم ميكشد .
افسر توضيح ميدھد  :اينطور كار گذاشتن پالستيك نتيجه ای ندارد زيرا منفجر نميشود  .ھمكار شما ـ گمان ميكنم آرماند
باشد فراموش كرده است فتيلۀ اطمينان را از شمع آتش زننده بيرون بكشد  .اينكار او بما امكان داد تا چيزھائی ياد بگيريم
 .و نتيجه كار خودتان را ببينيد .
رايموند در عكس ديگر منظرۀ آنھا و مواد منفجره را ميبيند  .اين عكس از برجی است كه او و ويكتور بآنجا رفته بودند
.
افسر با تحسين می گويد  :ولی اينكار دقيق انجام شد .
مطلب اساسی اينست كه شما در روز روشن بپای برجی رفته ايد كه نگھبانان آنھا را محافظت ميكردند .
اينكار توانائی نظامی شما را ميرساند .
رايموند عكس را نگاه ميكند و ميل دارد از نتيجۀ قطعی كارش مطلع شود .
ولی افسر عكس را از او ميگيرد .
مجدداً شروع ميكند  :بگوئيد در چه رشتۀ نظامی كار كرده ايد .
پياده نظام .پس شما آتش نشان نيستيد ؟خير ؟afgazad@gmail.com
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طريقۀ كاركردن با اين ماده را كجا ياد كرفته ايد و چه كسی آنرا بشما يادداده ؟ھيچكس  ،من خودم آنرا ياد گرفتم .ولی قصه برای من نگوئيد ! اين ماده از لندن می آيد .از اين مطلب اطالعی ندارم .توجه كنيد  ،شما ميدانيد كه لندن  ،شما و نظائر شما  ،يعنی كمونيستھا را دوست ندارد  .اگر گليست ھا پيروز شوندمسلما ً ھمانطور با شما رفتار می كنند كه ما اكنون رفتار ميكنيم  .اگر شما اين ماده را از آنھا گرفته ايد يا اشتباه كرده ايد
يا اينكه از روی حسابھائی آنرا بشما داده اند  .خوب  ،ميگوئيد چه كسی پالستيك را بشما داده !
من ھيچگاه نميخواستم اين موضوع را بدانم .توجه كنيد  ،تا بحال من مانند يك سرباز با شما رفتار كرده ام  ،كاری نكنيد كه از مقام خود استفاده بكنم و بطريقديگری معامله كنم .
من نميتوانم چيز ديگری بشما بگويم .بسيار خوب  ،از اين پس آشكارتر با شما صحبت خواھم كرد  .ما ميدانيم كه شما مواد استعمال شده در سنت آسيس رااز كجا بدست آورده ايد و شما ھم بايد بدانيد چه كسی آن را آورده است  .بھتر بگوئيم يكی از كليست ھا كه با گروه شما
ارتباط دارد اينكار را كرده است  ،اين شخص طريق استعمال آنرا بشما ياد داده من تنھا ميخواھم آدرس اين شخص را
بدانم .
رايموند از خود می پرسد  .چه كسی اين موضوع را گفته  :و بالفاصله بخاطر ميآورد كه چند تن از رفقايش در اين كار
شركت داشته اند .
افسر با بی تابی ميپرسد  :از شما سؤال كردم .اطالعی ندارم .بسيار خوب  ،خواھيد ديد  ،در اينجا ھمه دست آخر حرفھايشان را ميزنند  .خارج شويد .ھنگام خروج از اتاق رايموند فكر ميكند يك چيز مسلم است  .روبر از اين موضوع اطالع بيشتری دارد  .وقتيكه از او
سؤال كرده اند او ھم بايد سكوت كرده باشد .
***
رايموند ھنوز باتاق مجاور وارد نشده است كه بر اثر ضربۀ مشتی برزمين می غلطد  ،دو سرباز باو لگد ميزنند .
رايموند خود را جمع ميكند و می كوشد تا قسمت پائين بدن را از ضربۀ لگدھا مصون نگاه دارد  .فكر ميكند اينكار ادامه
پيدا نخواھد كرد  ،بايد تحمل كرد !
ضربۀ شديدی كه بپھلوی او نواخته شده نفسش را ميبرد  ،تصور ميكند دارد خفه ميشود .
افسر سيگاری آتش ميزند و ميپرسد  :آدرس او كجاست ؟
رايموند با زحمت زياد نفس خود را باال ميكشد  .اكنون پاشنۀ كفش آھسته انگشت او را له ميكند  ،سرمای تندی تا قلب او
اثر ميكند  .نميخواھد فرياد بكشد  ،خير ،ولی حس ميكند كه مانند مرده ای رنگش بريده است  .در اين لحظه درد او از
اراده اش قوی تر است .
ھو ! ھو ! ھو !ميغرد  .ميداند كه اينكار از درد او ميكاھد  .فشار پاشنۀ كفش كه روی دستش قرار دارد زياد ميشود .
كدام خيابان ؟ كدام خيابان ؟گوئی صدائی در گوش او زمزمه ميكند  :فرواود  ،فروادو .
afgazad@gmail.com
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نمرۀ خانه چيست ؟آن صدا تكرار ميكند ٢٢ ، ٢٢ :
از ھر طرف ضربه ای برو وارد ميشود  .خون از بينی اش جاری ميشود و از گوشھايش جراحت بيرون ميريزد  ،مغز
او در ھم ريخته است و پيوسته آن صدا كه بسؤاالت افسر جواب ميگويد تكرار ميكند  :كوی فروادو  ،شمارۀ  ، ٢٢كوی
فروادو شمارۀ . ٢٢
ناگھان بدن او زخمی برميدارد  .درد بر او غلبه ميكند  .بيھوش ميشود و دردھايش را فراموش ميكند .
نام آن خانه و خيابان پيوسته در مغز اوجوالن ميدھند .
كوی فرادو شماره : ٢٢رايموند با چھره ای كه خون دلمه شده بآن چسبيده است مجروح و مأيوس از نجات  ،آھسته بھوش ميآيد  .بنظرش ميرسد
كه چيزی گفته است .
افسر بآرامی او را نگاه ميكند و ميگويد  :شما پرحرف نيستيد ولی عيب ندارد  .اين امتحان كوچك بود .
رايموند در حاليكه تلو تلو ميخورد از اتاق خارج ميشود  .نميتواند بخوابد  .حس ميكند در انتھای گلويش چيزی گير كرده
است  ،ولی پس از اينھمه شكنجه اكنون لبخند فاتحانه ای بر لب دارد  .زيرا ھيچ چيز نگفته است .
١۶
ميخواھم پاكتی برای آقای رايموند فوكلد بدھم .رايموند فوكلد ؟ چنين شخصی را نميشناسم .حتما ً او اينجاست .شما ھمسر او ھستيد ؟خير دختر خالۀ او ھستم و از ده آمده ام .چند وقت است توقيف شده ؟سه روز است .قاچاق فروشی كرده ؟خير .دزدی ؟ جنايت ؟خير ھيچكدام .صبر كنيد  ،ھم اكنون نگاه خواھم كرد .مارسل در گوشه ای پھلوی زنی ايستاده است  .غير از او اشخاص زيادی ھستند كه ھر كدام پاكت يا چيز ھای ديگری با
خود آورده اند.
اينجا راھرو يك زندان موقت است كه بزير عمارت مربوط است  .پس از گذشتن از يك محوطۀ مربع شكل بكاخدادگستری ميرسد  ،عمارت شھربانی ھم آنجاست .
مجرمينی كه توقيف ميشوند ابتدا می آيند و بعد بزندان دائم منتقل ميشوند  .آنجا از دو قسمت مردانه زنانه
تشكيل شده كه قسمت مردان بنام سانته و بخش زنان بنام روكه موسوم است .
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در بازداشتگاھھای المانی شش يا ھشت نفر در يك سلول بمساحت  ٢متر در  ۴متر بی رختخواب بسر ميبرند ،اين زندان
بخاطر كثافت و جناياتی كه در آن شده معروف است  .راھرو مربوط بآن از زير طاق تاريكی می گذرد و سپس بحياط
كوچكی می پيوندد  .در اينجا وطن پرستان محبوس  ،در جوار مرتكبين اعمال منافی عفت  ،مجرمين  ،و قاتلين بسر می
برند  .در جنب اين عمارت زندان دادگستری قرار دارد كه در انقالب كبير فرانسه آريستوكراتھا در آن محبوس بودند .
اين زندان اكنون بصورت موزه ای درآمده است .
مارسل قبل از اينكه باينجا بيايد مدتی مردد بود  .يك روز پس از نابودی رايموند بھمه جا رفته ولی او را نيافته بود .
رايموند خاله ای داشت كه در دھكده ای بنام » كالمار« می زيست و او در مواقع بسيار سخت بآنجا ميرفت  .مارسل آن
روز رايموند را ھم آنجا نيافت  .بيش از اين دربارۀ دستگيری رايموند نمی شد ترديد داشت مارسل فكر ميكرد  :او
دستگير شده  ،شايد ھم تابحال كشته شده است .
ولی نه  ،باين سرعت نميتواند چنين اتفاقی بيفتد  ،مارسل نميخواست اين حدسيات را جدی بگيرد .
البته او ميتوانست بجای اينكه خود بشھربانی بيايد شخص ديگری را بشھربانی بفرستد ولی چه كسی را ؟ ھمۀ دوستانی
كه او می توانست نزدشان برود دستگير شده بودند  .پس چه بايد كرد ؟ ميخواست بداند چه اتفاقی برای رايموند افتاده
است و بدين ترتيب باين كار تصميم گرفته بود  .حاال او اينجا ايستاده و منتظرست  .چشم او بی تابانه بدری كه نگھبان
داخل آن ميشود دوخته شده است .
بنظر من ميرسد نگھبان آدم بدی نباشد  .قطعا ً او موضوع را فھميده است  .ولی اگر حاال مدارك مارسل را بخواند ؟
چھرۀ مردمی كه آنجا ھستند بھم شبيه است  .ھمۀ آنھا پوليس ھائی ھستند كه برابر درھا ايستاده اند  .رايموند بارھا
بمارسل گفته است كه بی احتياط نباشد  .و حتی يكبار برسر اين مسئله بحثی با او كرده است  ،آنھا كودكی شش ساله
دارند  .مارسل ميل دارد از آنجا برود  .ولی نگھبان می آيد .
رايموند فوكلد اينجا نيست .چشمان مارسل پر از اشك ميشود .
از خود ميپرسد  :پس كجاست ؟
نگھبان شانه ھايش را باال مياندازد .
فردا مجدداً باينجا بيائيد .و سپس نگھبان آھسته باو ميگويد  :بعضی از اوقات بايد چند روز صبر كرد  ،خانم غصه نخوريد  ،شايد اصوالً برای .
 . .پسر خالۀ شما اتفاقی نيافتاده باشد .
روز بعد دوباره بآنجا ميآيد و باو ميگويد :
من شنيدم بعضی از زندانيان را بی آنكه باينجا بفرستند مستقيما ً بادارۀ شھربانی منتقل كرده اند  .ميدانيد در آنجا برایيك كار معمولی چقدر بايد معطل شويد ؟
مارسل آھسته اسكناسی را در جيب نگھبان ميگذارد .
بيش از يكھفته در آنجا معطل نخواھيد شد .و بعد چطور ميشود ؟اين مربوط بآنستكه . . .مربوط به چيست ؟كه آنھا را زندانھا را نگاه كنند .***
afgazad@gmail.com
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مارسل تا بحال ھيچگاه بزندان » سانته « فكر نكرده بود  .باالی در بزرگ زندان نوشته شده است  ،آزادی  ،برابری ،
برادری .
مارسل بطرف در كوچكی كه طرف راست جای دارد ميرود  .در بزرگ برای » اجاره نشين « ھای خانه پيش بينی شده
است  :كارمند جوانی در جواب او ميگويد  :رايموند فوكلد در زندان سانته
نيست  ،مرد  ،كاله لبه داری بسردارد و بيشتر شبيه به يك افسر نيروی دريائی است .
او جنايتكار نيست  ،او زندانی سياسی است .برای ما فرقی ندارد .چھارده روز است كه توقيف شده .بشما ميگويم كه او اينجا نيست .پس كجاست ؟منھم نميدانم .مرد بجانب ھمكارانش رو ميكند و ميگويد .
بعضی از مردم خيلی كند ذھن ھستند و بآسانی نميشود چيزی را به آنھا فھماند .كارمند ديگری كه در فھرست خود  ،نام ھائی را ثبت ميكند بی آنكه باينطرف نگاه كند بمارسل ميگويد  :از المانی ھا
سؤال كنيد .
كجا بايد برويم ؟برويد بزندان فرسن .فرسن ؟بله زندان فرسن  ،تقريبا ً يكسال است كه ديگر المانی ھا در سانته نيستند .***
اين سومين باريست كه مارسل به فرسن ميرود  .روز اول سربازی بفرانسۀ سليس باو گفته بود كه رايموند فوكلد در آنجا
نيست و آمدن او بی فايده است وقتی كه برای دومين بار بآنجا رفته بود باز ھمان حرف را شنيده بود  .اين موضوع سبب
ترديد او شده بود  .وقتی ميخواست از آنجا باز گردد  ،زنھا باو گفته بودند يك چمدان كوچك خوراكی بياورد بنام
شوھرش تحويل زندان دھد  .اينكار بايد در روز جمعه كه روز قبول اين چيزھاست انجام شود  .اگر چمدان خالی را باو
برگرداندند نشان اينست كه رايموند در اين زندان است .
مارسل با دقت زياد چمدانی را حاضر ميكند  .مقداری نان و گوشت پخته  ،مربا  ،قند  ،شيرينی و شكالت در آن ميگذارد
 .باين ترتيب ميتواند سرانجام معلوم كند كه آيا رايموند در زندان ھست يا نه  .جلوی در ورودی زندان عدۀ زيادی جمع
شده اند  .ھنگاميكه نوبت باو ميرسد كه بستۀ خود را تحويل دھد قلبش بشدت می تپد  .روی چمدان كاغذی چشبانده و
روی كاغذ نوشته است  :رايموند فوكلد بخش مردان  ،زندان فرسن .
سربازيكه چمدان را از او ميگيرد ميپرسد  ،چرا نمرۀ زندانی را ننوشته ايد ؟
نمرۀ او را فراموش كرده ام ؟*?Was
نمی فھمم چه ميگوئيد .سرباز بالمانی چند جملۀ نامفھوم زير لب ميگويد و بی آنكه ديگر حرفی بزند بستۀ شخص ديگری را ميگيرد و ميرود .
وقتی سرباز دور ميشود مارسل او را نگاه ميكند .
afgazad@gmail.com
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سربازان درآمد و شدند و بسته ھای مردم را حمل ميكنند  .تا چمدان را بر گردانند خيلی طول ميكشد ؟
وضع ثابتی ندارد  .بعضی اوقات بالفاصله بر ميگردانند و بعضی اوقات ھم انسان بايد نصف روز معطل شود  .دراينجا نبايد عجله كرد :
مارسل پيش خود فكر ميكند  :اكنون پنجاه و دو روز است كه من صبر ميكنم .
ناگھان قلبش بتپش می افتد  .سرباز المانی با چمدان برميگردد و با خشم آنرا باو ميدھد :
 ** Nichtsiمارسل دستۀ چمدان را می گيرد و متوجه ميشود كه سنگينی آن فرقی نكرده است  .رايموند در زندان فرسن نيست .
سربازی باستھزاء ميخندد .
مارسل برای اينكه از گريه خودداری كند چنان لبھايش را گاز می گيرد كه خون از آن جاری ميشود  .او با عشق و
عالقۀ زيادی اين چمدان را مرتب كرده است  .حاال وقتی بخانه برگشت بايد مجدداً آنھا را بيرون بياورد و اين كار برای
او جان كندن است .
***
مارسل يكبار ديگر شب نوئل  ،و برای دومين بار در شب سال نو بزندان فرسن آمد  .ولی اين كار او بی نتيجه بود  .در
اين مدت چند تن از آشنايان خود را مالقات ميكند كه مدت زيادی است بزندان فرسن ميروند  :آنھا بمارسل توصيه ميكنند
يك دفعه بجای غذا لباسی برای ھمسرش بفرستد .
مارسل اين كار ميكند و روزی چمدان خالی او را باو باز می گردانند  .آنروز مارسل با شادی فراوانی بخانه بر ميگردد
 .رايموند ھنوز زنده است  ،اوايل ماه فوريه است  .مارسل روی كاغذ كوچكی چيزی مينويسد و آنرا ميان آستر لباس
مخفی ميكند و ميفرستد ولی اين دفعه بستۀ دست نخورده را باز ميگردانند  .مارسل با اندوه زياد باز ميگردد و از اولين
روزنامه فروش روزنامه ای ميخرد و مانند ديوانه ھا بخواندن آن ميپردازد ولی در آن از تير باران زندانيان چيزی
نوشته نشده است .
***
برای پيدا كردن رايموند ھنوز زندان » رومانويل « باقی است  ،مارسل شنيده است  .در اين زندان كسانی محبوسند كه
بايد بالمان تبعيد شوند .
مارسل در اين شب چند ساعتی بدوخت ودوز ميگذراند و با بچه اش سرگرم است  ،روزھا چمدانی برميدارد و
برومانويل ميرود  .در جواب سربازان با لحنی قانع كنند  ،ھمانطور كه در زندان فرسن پاسخ داده بود ميگويد كه در
جستجوی برادرش است .
سرباز المانی چمدان را از او ميگيرد و ميگويد * »«Gut
*ـــ خوب
بايستی صبر كنم ؟فردا صبح باينجا بيائيد .وقتيكه مارسل از زندان خارج می شود زن جوانی از او می پرسد  :اجازه دادند داخل شويد ؟
خير  .من فقط بسته ای دادم .برای يكی از اقوامتان فرستاديد ؟afgazad@gmail.com
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مارسل بزن ناشناس نگاه ميكند  :او گيسوانی تيره رنگ و چشمانی درشت و سياه دارد  .و دو كودك ھمراه اوست .
برای ھمسرم فرستادم .شوھر منھم توقيف شده .كی ؟چھار ماه است .در كدام زندان است .اطالعی ندارم  .بمن گفتند بايد از اينجا سؤال كنی  ،ولی اينجا ھم بمن جواب نمی دھند .وضع ما شبيه است  .شما ھم بايد مثل من بسته ای را تحويل دھيد .زن جوان بغض ميكند .
مارسل باو ميگويد  :با من بيائيد  ،نبايد در اينجا توقف كنيم  .و سپس ھر دو از آنجا دور ميشوند .
مارسل می پرسد  :گفتيد چھار ماھست كه شوھرتان دستگير شده ؟
بله ؟ميدانيد بچه تھمت ؟نمی دانم .پس از كجا ميدانيد كه دستگير شده ؟يكی از رفقای او بمن كاغذی نوشت و در آن توضيح دادكه او در نھضت مقاومت بوده است ولی شوھر من برای اينكه مرا نترسانده باشد اين موضوع را بمن نگفته بود  .من
پيوسته باو ميگفتم كه تو نبايد وارد سياست شوی  .ما دو بچه داريم و اكنون من با اينھا تنھا مانده ام  .خدای من  ،اين
بدبخت كجاست ؟
گريه نكنيد و افسوس نخوريد  .ما او را پيدا خواھيم كرد .***
حاال ثابت شده كه رايموند در زندان رومانويل است زيرا مارسل چمدان خالی را دريافت ميكند  .اولين غنچه ھایبھاری بانسان اميد تازه می بخشند  .المانيھا از استالينگراد عقب نشينی می كنند .
روز ديگر  ،وقتی كه مارسل به رومانويل ميرود كه چمدان را بياورد  ،ميبيند كه در چمدان رختھای كثيف رايموند جای
دارد .
آنھا را با دقت نگاه ميكند  .در يقۀ يك پيراھن مستعمل و كثيف اين جمالت را پيدا می كند  :شجاع باش  ،كارھا مرتب
است  ،حال من ھم خوب است  ،ترا در آغوش ميگيرم . . .
روز اول آوريل است و مارسل بسوی رومانويل در حركت است  .پيش خود فكر ميكند  :آری  ،من شجاع خواھم بود .
سرباز المانی ميگويد  :او اينجا نيست !
در اين روز مجدداً مارسل با رنگ پريده بخانه باز ميگردد  .آنروزھا گفته ميشد كه زندانيان سياسی را تير باران كرده
اند .
***
كار شكنجه آميز او بپايان ميرسد  .ديگر از كجا بفھمد كه رايموند تيرباران شده يا نه ؟ برای او چاره ای باقی نمانده است
جز آنكه به قبرستان برود  .قبرھای اين اشخاص را پيدا ميكند  :مونتزوژ  .تيائيس  ،باكنو  ،كلمب  .ميگويند كه تيرباران
شده ھا را ھميشه در قبرستان ايوری دفن ميكنند  .مارسل بآنجا ميرود .
afgazad@gmail.com
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در برابر قبرھای جديدی ايستاده است  .بنظر ميرسد كه در يك قبر عدۀ زيادی را دفن كرده اند  .انسان نمی تواند قبول
كند
در عمق اين خاكھا كسی خفته است  ،كه او را دوست دارد .
در دفتر قبرستان مارسل با نھايت شجاعت ميگويد  :اگر حقيقت را بگوئيد من راحت می شوم  .بگوئيد آيا شوھر من
رايموند فوكلد در اينجا دفن شده ؟
چنين كسی را نمی شناسيم .او وطن پرستی بود كه بخاطر ھمۀ ما جنگيد  .مسلما ً المانی ھا او را تيرباران كرده اند .ما نمی دانيم .من چيزی نخواھم گفت كه موجب زحمت شما شود  .آخر شما ھم فرانسوی ھستيد  .اين مطلب را نمی توانيد برایھميشه مخفی كنيد .
نام شوھر شما در ليست ما نيست .پس او اينجا نيست ؟ آشكارا بگوئيد .با اطمينان نمی توانيم اين موضوع را بگوئيم ھمين قدر ميگوئيم كه در دو ھفتۀ اخير كسی را اينجا دفن نكرده اند .دو ھفتۀ قبل رايموند در زندان رومانويل بوده است .
مارسل بقبرستان ھای ديگر ميرود .
***
خالۀ رايموند در حاليكه مارسل را در آغوش می كشد ميگويد  :باالخره آمدی  ،نميدانستم چطور ترا پيدا كنم .ھشت روز
است كه برای تو نامه ای رسيده .
رايموند فرستاده ؟بله رايموند فرستاده  .من سر نامه را باز كردم البته خواھی بخشيد  .زيرا نتوانستم بيش از اين صبر كنم .روی يك صفحه كاغذ كوچك كه از دفتر يادداشتی كنده شده مارسل با عجله جمالت زير را ميخواند :
عزيزم  ،ما را به المان ميفرستند  .ھمۀ رفقای ما  ،كه توآنھا را می شناسی با من ھستند و حال ھمگی خوبست  .ھيچ غصه نخور  .در سال آينده با ھم گل نسرين خواھيم چيد .
فرزندانمان را خوب مواظبت كن  .من ھر دوی شما را دوست دارم و از دور شما را می بوسم  .ما پيروز خواھيم شد ،
شجاع باش .
مارسل می پرسد  :چه كسی اين نامه را آورده  :در اين لحظه نمی داند بخندد يا بگريد .
نامه را زنی آورد او تصور ميكرد آدرس تو اينجاست .
مارسل با صدای بلند ميگويد  :رايموند من ! او زنده است  .من او را خواھم ديد .
ولی چرا او از گل نسرين صبحت كرده ؟برای اينكه مرا خوشحال كند  .سه سالست او بمن قول داده كه با ھم مسافرتی كنيم ولی پيوسته اتفاقاتی رخ داده است ــدر اين وقت بر چھرۀ اشك آلود مارسل لبخند زيبائی ظاھر ميشود .
***
مارسل در را باز ميكند و زن جوانی را مقابل خود می بيند كه در زندان رومانويل با ھم آشنا شده بودند  .زن ميگويد  :آه
 ،شما اينجا ھستيد ! ميآمدم كه شما را به بينم .
afgazad@gmail.com
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عجب مالقات خوبی ! منھم ميل داشتم شما را مجدداً به بينم  .اكنون ميدانم شوھر من كجاست .منھم ميدانم و بايد از شما تشكر كنم .چرا ؟چند روز پيش  ،نامه ای بعنوان من در كالمار نداديد ؟بله .آن نامه بدست من رسيد .اوه ! چه بھتر !چطور اين نامه بدست شما رسيد ؟ناشناسی آنرا آورد  .او نامه را در خيابان پيدا كرده بود .آن نامه را از اتومبيل زندانيان بيرون انداخته بودند  .نامه ھای ما در يك پاكت بود و آدرس من روی آن نوشته شده بود .
مارسل ميگويد  :پس شوھر شما با شوھر من يكجا ھستند  .آنھا را به المان برده اند .
بله  ،ميدانم  ،راحت شدند .١٧
* ! Er is tot ! Rausرايموند و دوستش روبر ھر يك سروته پارچه ای را كه جسد رفيقشان در آن قرار دارد می بندند .
سلمانی بلوك **تكرار ميكند Schnell ! Schnell ! :
در اين بلوك صد و پنجاه نفر تبعيدی مانند گوسفندان بھر سو می دويدند  .در بازداشتگاه ماتھاوزن  ،بازداشت شدگان
ساعت چھار بيدار ميشوند  .زندانيان را كتك ميزنند  .در اين محل مقدار زيادی جوال كاه رويھم انباشته شده است  .گرد
و غبار مانند گردبادی بھر سو ميرود  .منظرۀ يك اسب دوانی وحشيانه را دارد  .انسانھا رويھم می غلتند  ،بھر طرف
پرتاب ميشوند  ،در ميان اين گروه غولی با سينۀ پھن ايستاده است و با شالق خود بازداشت شدگان را كتك ميزند  .دو يا
سه بازداشتی بدبخت از نھيب رئيس بلوك بر خود ميلرزد  .برای آنھا اين روزھای زيبای ماه مه  ،مانند آخرين روزھای
زندگی است

* او مرده ! ببريد بيرون !
**بلوك محوطه ای بود بطول و عرض  ١۶متر و در  ٨متر و در آن قريب  ١٠٠تا  ٣٠٠نفر محبوس ميشدند .
سلمانی بلوك كسی بود كه ضمن اينكار مسؤل بھداشت آنجا ھم بود  .اين پست پس از پست رئيس بلوك و منشی عالی
ترين پست بود و اغلب قاتلين شاغل اين كار بودند .
رايموند و روبر در حالی كه بھر سو پرتاب ميشوند از ميان اين ازدحام و غوغای وحشت آور راھی باز ميكنند.
شب قبل ميشل مرده است  .ديروز ھنگام كار ميشل بيھوش شده بود  ،يك كاپو *بضرب لگد او را بھوش آورد  .در
موقع بازگشت از كار آنھا ميشل را با خود آوردند و حتی او را به بلوك رساند ولی در بين راه جان سپرده بود  .يكماه و
نيم بود كه رايموند و رفقايش باتفاق  ۶٠نفر فرانسوی ببازداشتگاه ماتھاوزن منتقل شده بودند  .ميشل دھمين رفقايشان بود
كه جان ميسپرد .
afgazad@gmail.com
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مرگ در ماتھاوزن بھيچوجه مھم نيست  .چند ھفته الزم است كه انسان را بحد اعالی گرسنگی برسانند  .غذای آنجا را
گيالس آبی تشكيل می دھد  .پس از خوردن انسان بالفاصله دچار اسھال خونی ميشود  .لگد سربازان فشار زياد در موقع
كار  ،روز بارانی  ،يك دقيقه غفلت و يا كمی دير رسيدن بمحل كار كه در اين صورت زندانيان را كتك ميزنند ـ و از اين
قبيل شكنجه ھا سبب ميگردد كه يكروز صبح ديگر آدم از جا برنخيزد  .سخت ترين ايام  ،سه ماه اول است تا انسان
بتواند بوضع بازداشتگاه عادت كند  .اگر انسان توانست اين سه ماه را بگذراند  ،امكان دارد كه جان بسالمت برد  .اين
تنھا امكانی است كه ميتواند انسان ھای محكوم بمرگ را نجات دھد .
رايموند و روبر جنازۀ ميشل را بمحل شستشوی اجساد ميبرند  .در آنجا دو جسد لخت ديگر روی زمين قرار دارد .
سلمانی بلوك با چاقوئی كه در دست دارد بند شلوار راه راه ميشل را پاره ميكند و ميگويد Ausziehen !** » :
آنھا با دقت شلوار را در ميآوردند  .قسمت باالی رانھای ميشل باندازۀ ساق پای انسان شده است  .پيراھن او را در
ميآوريند  .ناگھان تكه نان سياھی از زير پيراھن او پائين ميافتد كمی روی زمين می غلتد  ،رايموند باشتاب آنرا برميدارد
 .اين تكه نان سياه را ميشل روز قبل از مرگش نتوانسته بخورد .

* Kapoبيكی از زندانيان گفته ميشد كه در بازداشتگاھھا مأمور بود در موقع كار مواظب ديگران باشد  .اغلب جانيھا
اين پست را داشتند  .آنھا مجاز بودند بدون بيم از مجازات ھر كس را ميخواھند بزنند و بكشند .
**لباسش را در بياوريد !
بدن او كامالً الغر شده و از زير پوست بدنش دنده ھا نمايان است  .موھای سرش را تراشيده اند  .ميشل صاحب دو
كودك است  .سلمانی بلوك ميپرسد »!«Wasser
روبر مقصود او را می فھمد  ،با مشت ھايش مقداری آب بر ميدارد و بسينۀ ميشل ميپاشد  .رايموند لباسھای او را در
صندوق ميگذارد  ،در اينوقت سرباز المانی با يك مداد آبی در دفتر خود يك نمرۀ طويل مينوسد «٢۵۵١١ » :
كار ميشل بانجام ميرسد .
امروز صبح رايموند و روبر ديگر وقت كافی ندارند خود را بشويند و برای اينكه بصف بازداشتی ھا برسند بسرعت می
دوند  .ھر روز در يك ظرف كوچك يك چھارم ليتر آبگوشت سياه می گيرند  .كه بجای قھوه ھم ھست رايموند نان را از
زير پيراھنی بيرون می كشد .
روبر ميگويد  :بايد يك تيكه ھم برای ژگن و ويكتور نگھداريم .
ھمه متوجه نان خوردن آنھا ميشوند  .دور از آنجا تقريبا َ بفاصله سی متر از روی اجساد كه ميسوزانند دود بلند ميشود .
و بوی گوشت كباب شده می دھد .
چند روز قبل ھنگامی كه يك كاپو ميخواست يك دستۀ يازده نفری فرانسوی را برای كار پيش برتل برد بمسخره گفته بود
:
» ** !  «Alles Krematoriumرايموند و رفقايش ھم جزء اين دسته بودند .
آرماند با چھرۀ باريك و بينی بزرگش در آن دسته جلب توجه ميكرد .
*آب

** ھمه بطرف كرماتوريوم .
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كار نزد برتل يعنی سنگ كشی در ماتھاوزن يكی از دشوارترين كارھاست :
وقتی كه بپای صخره ھای سنگ ميرسند و ميخواھند شروع بكار كنند ژگن بلند ميگويد  :اين آدم فكر ميكند ميتواند مارا
با اين كار بترساند .
رفقا  ،بايد كار كردن را باو نشان بدھيم .
رايموند می گويد  :نبايد بلند صحبت كرد  ،او متوجۀ ماست  .روز اول نبايد كاری كنيم كه ما را از بين ببرند  ،در غير
اين صورت ھميشه او را در اختيار خواھيم داشت .
مشغول كشيدن يك تراژه *ميشوند  .آرماند از ديگران دوری ميكند  .پس از جريان رومانويل ھمۀ رفقايش او را از خود
ميرانند  .ھيچكس با او حرف نميزند  .او سبب دستگيری اين عده شده است .
بازداشتی ھا با سرھای لخت زير آفتاب سوزان اينطرف و آنطرف ميروند  .گاھگاھی شالقی بر پشتھای خميده فرود
ميآيد .
در آنجا بايد سنگ كشی كرد  .سنگھائی كه مانند بھمن می غلتند  ،سنگھائی كه شانه در زير بارشان خرد و پشت دوتا
ميشود  .سنگھای عظيم با صدای خفه ای روی صفحۀ ارابه ميافتند  .سنگھائی كه برای ساختمان بكار ميرود بايد تراشيده
شود  .اينھا را بايد انسانھائی حمل كنند كه با بدن لخت زير تازيانه ميلرزند  ،انسانھائی كه بھر طرف می دوند ،
انسانھائی كه می غرند  .ھر روز وضع بدين منوال است .
يك نفر اسپانيائی كه كاپواست و كاله لبه دار سرش است ميگويد ! ھمه  ،فرانسوی !
رايموند ميپرسد  :چيست ؟
برفيقت كه آن عقب ايستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواھد خواھد خورد  .و او در اينوقت آرماند را نشان می دھد .*يك صفحۀ چوبی است كه برای حمل سنگھای بزرگ بكار ميرود .
آرماند مانند جانور طلسم شده روی سنگھا ايستاده است و آھسته كار ميكند .
او رفيق من نيست .چطور ؟ او ھم فرانسوی است .او يك نفر فرانسوی است كه بمن و رفقای من خيانت كرده .علت اينكه ما اينجا ھستيم اوست .سبب توقيف رفقای تو او بوده است ؟بله .خوب  ،من ديگر غصۀ او را نميخورم  .اكنون خواھيد ديد  .ميرد اسپانيائی از آنجا دور ميشود ولی قبل از رفتن بآنھامی گويد :
برفيقت كه آن عقب ايستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواھد خورد  .و او در اينوقت آرماند را نشان می دھد .* يك صفحۀ چوبی است كه برای حمل سنگھای بزرگ بكار ميرود .
آرماند مانند جانور طلسم شده روی سنگھا ايستاده است و آھسته كار ميكند .
او رفيق من نيست .چطور ؟ او ھم فرانسوی است .afgazad@gmail.com
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او يك نفر فرانسوی است كه بمن و رفقای من خيانت كرده  .علت اينكه ما اينجا ھستيم اوست .سبب توقيف رفقای تو او بوده است ؟بله .خوب  ،من ديگر غصۀ او را نميخورم  .اكنون خواھيد ديد  .مرد اسپانيائی از آنجا دور ميشود ولی قبل از رفتن بآنھامی گويد :
كاری نكنيد كه ديگران متوجه شما شوند  :از من ترس نداشته باشيد ولی كاپوھای ديگر را از نظر دور نكنيد .بزودی در ماتھاوزن خبر جديدی منتشر ميشود يك ساعت بعد ھمۀ بازداشتی ھا ميدانند كه عده ای از فرانسويھا را
آرماند باينجا كشانيده .
يكی از المانيھا نزد برتل ميرود تا با او در اين باره صحبت كند .
در آنجا برای جنايتكاران قانون سختی وجود دارد  .آنھا فكر ميكنند ممكن است كه اين افراد باز ھم بچنين كاری دست
بزنند  .اين قانون جزاست .
برتل در حالی كه شالقی دارد و در حركت است ميپرسد :
*?Wo ist bieser Frunzoseآرماند ھنوز متوجه نشده است .
برتل دو نفر المانی ديگر را صدا ميكند  .آنھا می خندند  .برای آنھا بی تفاوت است كه او آرماند است يا شخص ديگری
است آنھا فقط كارشان اينست كه انسان را تا سرحد مرگ بزنند .
*اين فرانسوی كجاست ؟
رايموند از مرد اسپانيائی می پرسد  :با او چه خواھند كرد ؟
كارت را بكن و بآنھا كاری نداشته باش .دو نفر از المانی ھا پشت توده ای از سنگھا می ايستند .
 !Komm her ! Komm gerناگھان بر اثر يك سيلی و دو لگد كه بر شكمش نواخته ميشود سه متر بعقب پرتاب ميگردد در حالی كه تلو تلو ميخورد
بلند ميشود در اين وقت سنگ بزرگی بطرف او پرتاب ميشود كه سرش را مجروح می كند .
** !Los Los
دو سرباز المانی دو تخته بر ميدارند و نھايت سختی ببدن او ميزنند  .يا او را كنار يك سر باالئی ميبرند و با لگد بدنده
ھايش می كوبند .
زود !در قسمت باالی اين سرباالئی منطقۀ ممنوع الورود است  .اگر كسی بآنطرف سيمھا برود سربازان اس اس ماشۀ مسلسل
را ميكشند و تيراندازی می كنند  .حاال آرماند ميتواند برای آنھا يك ھدف عالی بشود .
سيمھای آھنی با ميخ ھای چوبی محكم شده است و قريب سی سانتيمتر از زمين ارتفاع دارد  .اين سرباالئی زياد تند
نيست  .نزديك  ۵متر دامنۀ آنست .
برو ! –برو !آرماند در حاليكه خون سر و صورتش را فرا گرفته است روی سنگی می غلتد  .نمی تواند از سر باالئی باال برود .
afgazad@gmail.com
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يكی از المانی ھا لگدی باو ميزند و ديگری پای او را ميگيرد و می كشد .
آرماند كه كتش پاره شده ناله ميكند  :نه ! نه!
* بيا اينجا ! بيا اينجا !
** يا يا !

آرماند نيمه خيز شده و بالفاصله طاق باز بزمين می افتد  .با شالق سيمی ببدنش می زنند  ،آرماند دارد خفه ميشود ،
نفسش بند آمده .
برتل جلو می دود  ،كمر او را می گيرد و بلند ميكند .
خوب  ،عزيزم با من بيا . . .برتل مجدداً يك سيلی بسيار محكم باو می زند و سپس سنگی را باو نشان می دھد  .آخرين نيروی آرماند نزديك باتمام
است  .سنگ را تا زانوان خود بلند ميكند  ،چھره اش از درد تغيير كرده  ،خون و جراحت از بينی اش جاريست .
زود باش ! زودباش !دو شالق ديگر باو ميزنند او مانند ديوانه ای شروع بدويدن ميكند  .پس از مقداری دويدن جلوی سرباالئی می ايستد و
سنگ از دست لرزانش پائين می افتد  .بازوان خود را جلوی پيشانی اش نگه ميدارد تا از ضربۀ شالقھا در امان باشد .
خون سراپای او را فرا گرفته است  .ناگھان در حاليكه تلو تلو ميخورد و مشتھايش را گره كرده  ،مانند شخص مستی
بپيش ميرود و مشت خود را در ھوا تكان می دھد.
ژگن ميگويد  :با ھمۀ اينھا جرأت خوبی دارد  .اگر او با پوليس ھم اين كار را ميكرد ما اكنون اينجا نبوديم .
برتل شالق خود را بدست می گيرد .
روبر فرياد ميكشد  :كافی است !
كاپو می ايستد  .رايموند بمرد اسپانيائی ميگويد  :باو بگو كافيست .
برتل ميچرخد و ميپرسد Das istgenug ?* :
فرانسويھا جواب ميدھند  :بله .
برتل يك لگد بآرماند ميزند و از آنجا دور ميشود  .يكی از بازداشتی ھای با اعمال شاقه ميپرسد  :چرا نگذاشتيد او را
آنقدر بزنند تا بميرد ؟ آرماند ديگر نمی تواند از جا برخيزد و شروع بخزيدن روی زمين ميكند .
*كافی است !
رايموند ميگويد  :ما نميتوانيم تحمل كنيم  .درست است او بما خيانت كرده ولی ما ھمه انسان ھستيم .
برتل و مرد اسپانيائی با ھم مشغول صحبت ھستند .
كمی بعد روبر می پرسد  :چه ميگفت ؟
اسپانيائی جواب ميدھد  :ميگفت فرانسوی ھا ترسو ھستند و از اينجھت او اينكار را كرده است  .و بعد كامالً آھسته افزود
.
در ھمۀ كارھا با احتياط باشيد .
afgazad@gmail.com
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١٨
رايموند در حاليكه خود را پشت ارابه مخفی كرده است برفقايش ميگويد  :حرف مرا فھميديد ؟ وقتی كه اتومبيل باری
آمد ھر كدام بمسراح ميرويم و ھنگاميكه ماشين سرپيچ رسيد حمله می كنيم  .يعنی در ھمان لحظه ايكه روسھا حمله می
كنند فھميديد چه بايد كرد ؟
بله .بسيار خوب  ،حاال ھر كس بكار خود مشغول ميشود و تا آن وقت بايد مرتب كار كنيم .رايموند  ،ويكتور  ،ژگن و روبر ھر كدام به تنھائی دور ميشوند  .روز پيش آنھا تصميم گرفته بودند كه يك ماشين پر از
چغندر را تاراج كنند  .ھر روز بعد از ظھر ھا وقت معينی يك ماشين باری از ميان محوطۀ كار آنان ميگذشت  .سه نفر
سربزان اس اس كه ھر يك چوب دو شاخه و شالقی بدست داشتند آن را محافظت ميكردند  ،روسھا ھم كه در كنار خيابان
كار ميكردند برای بدست آوردن چند چغندر گاھی باين كار دست ميزدند  .آن ھا روشی مخصوص بخود داشتند ،
بدينمعنی كه چند نفر را پيش ميفرستادند اس اس ھا شروع بزدن آن ھا ميكردند و در اين وقت ديگران حمله ميكردند و
ھر كدام مقداری چغندر بر ميداشتند و پس از آن ھر چه بدست آورده بودند با ھم قسمت ميكردند  .بھترين جا برای اين
كار پيچ جاده ای بود كه سنگھا و درختان آن را از نظر پنھان ميكرد در آن جا انسان ميتوانست باطراف بگريزد .
در طرف ديگر خيابان  .روبروی روسھا  ،دستۀ برتل كار می كرد و گردابی آنجا را مجزا ميساخت  .در امتداد اين
گرداب مستراح جای داشت  ،رايموند و رفقايش برای حمله  ،اين نقطه را انتخاب كرده بودند .
تقريبا ً ساعت چھار است .
ژگن فرياد ميكشد  :خبردار !
ھمگی آھسته و تنھا بطرف مستراح ميروند .
ماشين باری از جلوی صخرۀ عبور می كند و وارد جاده ميشود  .ھمه بی آنكه اطالعی از اين كار داشته باشند مشغول
بكارند  .مستراحھا بوسيلۀ تخته ھا پوشانده شده و اكنون اين چھار نفر پشت آنھا انتظار می كشند .
آنھا بايد قريب سی متر جلو بروند تا بجاده برسند  .ولی قبل از رسيدن بجاده بايد از روی يك پل بگذرند .
مقابل آنھا روسھا  ،در كمين اند و از ترس كاپو پشت سنگھا مخفی شده اند  .حاال ماشين بكنار ساختمانی رسيده است و
آھسته حركت ميكند  .محافظين اس اس زيادتر شده اند  .دو نفر اس اس با چوبھای دو شاخه باالی ماشين نشسته اند و دو
نفر ديگر عقب ماشين حركت می كنند .
آنھا بروسھائی كه ايستاده اند داد ميزنند Weg Weg * :
وقت حمله رسيده است  .رايموند ميگويد يا بايد برويم و بی درنگ باويكتور بپيش ميدود  .وظيفۀ آنھا اينست كه اس اس
ھا را سرگرم كنند .
ژگن آدمی چاالك و زرنگ است و از اينرو وظيفه دارد چغندرھا را برداشته و فرار كند  .او بفاصلۀ ده متری روبر و
پشت سر او در حركت است .
اس اس ھا متوجۀ آنھا ميشوند  .رايموند و ويكتور روی پل می ايستند و مرددند  .ماشين در فاصلۀ ده متری آنھاست  .در
اين لحظه قريب سی نفر از روسھا از طرف ديگر حمله ميكنند  .اس اس ھا بآنھا
* كنار ! كنار !
afgazad@gmail.com
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مشغول ميشوند و از ھر طرف شالق ميزنند  .يكنفر از آنھا با سرخون آلود ميگريزند  .رايموند و ويكتور از موقعيت
استفاده ميكنند  .بيكی از اس اس ھا نزديك ميشوند و ضربه ای باو ميزنند .
در اين بين آنھا بھر طرف پرتاب ميشوند  .اس اس ھا از ماشين باال رفته اند و ميخواھند بطرف چپ حركت كنند  .در
اين وقت مجدداً عده ای از روسھا حمله ميكنند  .كاپوھا با شالقھای خود برای كمك به اس اس ھا باينطرف می دوند .
ژگن در اين بين فرار ميكند و در ميان آبھا مقداری پيش ميرود و خود را بپل ميرساند  .در بين كارگران مشغول بكار
ميشود  .كاپو ھا با شالق ديگران را دور ميكنند .
***
رايموند روی الوكی كنار ويكتور نشسته است .
ميگويد  :من يك شالق خوردم  .و بعد پھلويش را ماليد .
اس اس ھا زدند ؟نه  ،وقتيكه فرار ميكردم يك كاپوزد .با وجود اين خوب توانستيم فرار كنيم .
دفعۀ آينده بايد كمی زودتر حمله كنيم .
ژگن چيزی بدست آورد ؟گمان ميكنم .روبر چه كرد ؟خواھيم ديد  .حاال ميآيد . . .روبر با شكم جلو آمده پيش ميآيد  .نخی را كه بجای كمربند بخود بسته است بازميكند .ميگويد  :من آوردم و بعد از زير پيراھنش دو چغندر بيرون ميآورد .
رايموند چاقوی كھنه ای در می آورد و شروع بقسمت نمودن چغندر ميكند .
اينھا را در جيب ھايتان محفوظ كنيد و مواظبت باشيد كسی آنھا را نبيند .
ويكتور ميگويد  :من حاال يك تكۀ آن را ميخورم  .قند دارد .
ژگن پس از اينكه قسمت خود را می گيرد ميگويد  :حاال كامالً مانند شبی كه بسنت آسيس ميرفتيم ،آماده ام .خوشمزه
است ؟
* * *
در پای صخره ھای ماتھاوزن كار ادامه دارد  .ساعت دو بعد از ظھر است  ،ناگھان شيپوری صدا ميكند  .بايد واقعۀ
تازه ای روی داده باشد زيرا اين موضوع تا بحال سابقه نداشته است .
روبر از پيرمردی سؤال ميكند  :چه خبر است ؟ اين مرد يكنفر اطريشی است كه آنجا كار ميكند  .مرد اطريشی پاسخ
ميدھد :
نميدانم .كمی دورتر از آنجا منجنيق بزرگی قريب سی متر باالتر از روی زمين مانده است  .صدای شالقھا بگوش ميرسد  .اس
اس ھا بھر طرف می دوند .
كاپوھا از ھر طرف فرياد ميزدند Antreten Antcren* :
ھمه از كار دست ميكشند و بصف می ايستند .
afgazad@gmail.com
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يك نفر ميگويد  :بايد جريان مھمی باشد  ،آنھائيكه بيش از ھمه سابقه در اين بازداشتگاھھا دارند موضوع را واقعۀ
جديدی ميدانند دسته ھا را بسرعت ميشمرند و حاضر غياب ميكنند .
ھزار و سيصد بازداشتی كه بدو قسمت شده اند ساكت ايستاده اند  .چھر ھايشان را ترس فرا گرفته  ،كاپوھا آرام ھستند ،
رئيس بلوك و رئيس كاپوھا با شتاب از برابر صف ھا ميگذرند و بازداشتی ھا را صدتا صد تا ميشمرند  .يكنفر غائب
است  .دو بازداشتی با شتاب می آيند و در صف آخر ميايستند  .رئيس بلوك ميرود و چند سيلی بآنھا ميزند  .ھر دوی آنھا
كاپو ھستند .
ھيچكس از جای خود نمی جنبد .
اس اس ھا روی سنگھا ايستاده اند  .روبر متوجه يكی از آنھا ميشود كه چند بار روی علف خم ميشود و چيزی را بر
ميدارد .
ژگن زير لب ميغرد  :توت فرنگی ميچيند .
كاغذی را كه باد آورده روی پله ھای بزرگ – صد و بيست و شش پله است – ميرقصد .
رئيس كاپوھا ميگويد  :ساكت باشيد .
ژگن ھنوز متوجه سرباز اس اس است كه روی صخره ايستاده است  .ژگن ميغرد  :آن باال چه ميخورد ؟
رئيس بلوك دسته كاغذی را در آورده و با صدای بلند ميگويد  :بيست و پنج  ،پانصد و پنجاه و دو .
ژگن ميگويد  :آه لعنتی اين نمرۀ من است .
بيا جلورئيس كاپو ھا اضافه ميكند  :تند  ،بيا اينجا .
ژگن از صف خارج ميشود و بآنطرف ميرود .
بيست و پنج  ،پانصد و . . .
ژگن ديگر بچيزی توجه نميكند تنھا متوجه ميشود كه رايموند ھم كنار او جای ميگيرد و از اين موضوع خوشحال ميشود
.
حاضر غائب ادامه دارد  .افراد پشت سر ھم از صف خارج ميشوند و بصف جديد ديگری كه در پنج رديف تشكيل شده
است  .ملحق ميشوند  .ھمۀ آنھا فرانسوی ھستند  .روبر دھمين نفر و ويكتور چھاردھمين نفرند  .پس از آنكه ھمگی جمع
ميشوند رديس بلوك مجدداً صورت را ميخواند  ،رئيس كاپو ھا نمرۀ بازداشتی ھا را كه بر لباسھای راه راه آنھا دوخته
شده است بررسی ميكند  .اكنون ھمۀ فرانسوی ھا كه در پای صخره كار ميكنند يكجا جمع شده اند  .اس اس ھا لوله ھای
تفنگ خود را بسوی آنھا گرفته و بدورشان حلقه زده اند .
رئيس كاپوھا فرياد ميكشد  :تمام شد  ،مشغول شويد  ،شيپور برای دومين بار بصدا درميآيد و بازداشتی ھا بسر كارھای
خود ميروند  .دستۀ فرانسوی ھا بطرف پله ھا حركت ميكنند .
پيرمرد فقير و رنگ پريده ايكه كنار رايموند ايستاده است
ميپرسد  :ما را بكجا ميبرند ؟
قطعاً ميخواھند بجای ديگری بفرستند .مطمئن ھستی ؟اگر بقيمت جانمان تمام نشود .اينطور فكر ميكنی ؟چطور چنين فكری نكنم ؟afgazad@gmail.com
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من شنيدم يكی از المانی ھا ميگفت اوضاع سخت ميشود .صبركن خواھی ديد .ژگن ميگويد  :بدتر از ھمۀ اينست كه بايد امروز از چغندرھا صرفنظر كنيم .***
خوب يكبار ديگر تكرار می كنيم ؛ پل ناسيونال  .تولبياك  ،برسی  .اوسترليتز  ،پل تورنل .توپل سورالی – مورالن را فراموش كردی !بله اين ھمان پلی است كه ما در جستجويش بوديم  .حاال درست شد .نه يك پل كسر داريم .پل آلما را گفتيد ؟درست است  .ھمان را فراموش كرده بوديم  .كنار اين پل مقر پادگان پياده نظام است .مجدداً شروع كنيم ؛ ناسيونال .يكی .تولبياك .دوتا .رفقا الزم نيست ھمگی را بشمريد  .زيرا ھمه را تا بحال نام برده ايم رويھمرفته  ٣١پل در پاريس است كه ھمگی راشمرديم  .بگذاريد بازی ديگری بكنيم .
چه بازی :پاركھا و باغھا را بشمريم .من شروع ميكنم  :لوكزامبوركتويلری .مونتسوری .پارك سن ژاك .اين پارك كوچك است .باغ آن و كبوترانش را ھم اضافه می كنيم  .بنظر تو چطور است ؟
تپۀ شومون .تپۀ روژفرانسويان را از پای صخره ھا بحياط بلوك شمارۀ  ١۶می برند  ،حاال آن ھا بدور روبر نشسته و مشغول بازی ھوش
ھستند  ٣٧۶ .ايستگاه راه آھن و بعد ھم پلھائی را كه روی رود سن قرار دارد شمرده اند و اكنون در باغھای پاريس
مشغول گردش اند .
باغ كلونی .پارك كلونی .اين كه ھمانست .نه عزيزم  .باغ كلونی در امتداد بولوار سن ژرمن است در حالی كه پارك كلونی در ميدان كوچك گارآبی است .وقت ميگذرد  .پس از اينكه يكنفر پارك بوسيكو را نام می برد و كسی جوابی نميدھد ويكتور می گويد  :تفاوتی ندارد ،
حاال من از خودم می پرسم اينجا چه بايد بكنيم ؟
afgazad@gmail.com
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ژگن پاسخ ميدھد  :می بينی كه وقت ميگذرانيم  .اينكار بھتر از آنست كه در پای صخره ھا جان بكنيم .
بله ولی ما را بی جھت نياورده اند  .بنظر ميرسد اين فرانسويان را ھم در بلوكھای خود نگاھداشته اند .ژگن شانه ھايش را بال مياندازد .
رايموند  ،بگو ھنوز ھم جريان سنت آسيس را بخاطر می آوری ؟چطور ؟سال قبل اينموقع بود .درست است .عمليات در سينما ركس را چطور ؟در ماه سپتامبر بود .بمب ھتل بدفوررا ؟اينكار را قبل از اينھا كرديم .دلمان خوش است كه بی جھت ما را باينجا نياورده اند  .اگر تا بحال آن جا بوديم چه كارھائی انجام شده بود ؟ويكتور ميگويد  :بله وضع خوبی بود !
چھار رفيق بدور ھم نشسته اند .
روبر ميگويد  :خيلی دلم ميخواست بدانم نامه ھای ما رسيده يا نه .
رايموند خاطر نشان می كند  :من نامۀ خود را در پاكت ميشل گذاشتم و روی آن آدرس ھمسر او را نوشتم  .از پنجرۀ
ماشين ديدم كه يكنفر آن را برداشت .
ژگن می گويد  :تنھا آرزويم اينست كه از مادرم اطالعی بدست بياورم .
يكسال گذشته است !راستی ؟توجه كن  ،وقتی ما را  ،باينجا آوردند  ،گفتم شايد ماندن در اينجا دو ماه طول بكشد  .تابستان گذشت و اكنون پائيزرسيده است .
يك فرانسوی ديگر می پرسد  :فكر می كنی بازھم مدت زيادی طول خواھد كشيد ؟
اميدوارم بزودی تمام شود .ويكتور ميگويد  :روس ھا خاركف را پس گرفته اند و اكنون به رود دنيپر نزديك ميشوند .
بنظر تو چند وقت ديگر بايد صبر كنيم ؟
نمی توان دقيقا ً حدس زد .فكر می كنی آخر امسال جنگ تمام شود ؟ خيلی دلم ميخواھد شب تولد مسيح بخانه بازگشته باشم .شايدرايموند می گويد  :در ھر حال سال آينده تمام خواھد شد .
چرا ؟من به ھمسرم قول دادم سال آينده با او بگردش برويم و گل نسرين بچينيم .يك فرانسوی ديگر كه تا بحال خود را داخل بازی و جمعيت آنھا نكرده است ميگويد  :خيلی می ترسم از اينكه آن روز
را نه بينيم .
بچه دليل ؟afgazad@gmail.com
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المانھا ما را از محل كار خارج كردند و وقتی كه باينجا آمديم رئيس بلوك كمی سوپ بما داد و گفت بگذاريد راحتباشند  .او حتی خيلی خوشحال بشما حرفی نزد ؟
خوب  ،چه نتيجه ای می گيری ؟ما را تير باران خواھند كرد .***
صحبت آنھا قطع می شود .
رايموند می پرسد  :حاال ميخواھيد چه بازی ديگری بكنيد ؟ باو جوابی داده نمی شود  ،ميگويد  :روبر حكايتی برای ما
بگو !
روبر می گويد  :يك حكايت سربازی خواھم گفت  :و بعد كلمۀ Rرا با نوك زبان مانند صدای مسلسل چند بار تكرار
ميكند  :می فھميد  . . .؟
ژگن می پرسد  :اين آدم نفھم شما را ترساند ؟ من اكنون برايتان حكايتی خواھم گفت :
رايموند با تبسم سرش را بلند می كند و ديگران ھم گوش ميدھند .
رفقا شيپور ميزنند بازچه خبر شده ؟صدائی می آيد  ،گوش كنيد  ،يك كاپو با يك منشی ازپای صخره باز می گردند .منشی ميغرد  :بيائيد بخط  ،فردا بايد كار كنيد .
فرانسوی ھا بترتيب قد می ايستند  .بازداشتی ھا مخلوط شده اند  .از مراجعت مجدد كاپو متعجبند .
ژگن ميگويد  :ما تخم دوزرده گذاشته بوديم  ،بدن اينكه كاری كرده باشيم بما سوپ دادند و ما را خوشحال كردند .
مرديكه كنار او ايستاده ھمان شخصی است كه قبالً اظھار ترس ميكرد  .حاال روی نوك پنجه ھای پا بلند ميشود تا شايد
داخل سبدنانی را كه روسھا از آشپزخانه ميآورند نگاه كند .
رايموند با آرنجش بپھلوی آنمرد می زند و ميگويد  :ھه  ،پير مرد ! بتو نگفتم كه گلھای نسرين خواھيم چيد !
١٩
ولی از آنجا جان سالم بدر برديم .ما ھميشه آنرا شوخی ميپنداشتيم !آنھا ميخواستيد ما را تيرباران كنند .راستی چه اتفاقی روی داد ؟از برلين دستور رسيد تيرباران ما را بتعويق بياندازند .از كجا ميدانی ؟از اسناد بازداشتگاه معلوم شده است .بيشتر آنھائيكه مردند فرانسوی بودند .بله از ده نفر فرانسوی شايد يكنفر باز می گردد .از آن روزيكه ايندستۀ فرنسوی را از پای صخرۀ ماتھاوزن ببازداشتگاه برگرداندند ھفده ماه می گذرد  .در برلين بر
فراز ساختمانی كه محل وزارت كشور المان بزرگ بود پرچم پيروزی در اھتزاز است  .تعداد كمی از بازداشتی ھا
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اكنون از تبعيدگاھھای نازی بميھن خود باز می گردند و رايموند كه در ابتدای سال  ١٩۴۴از رفقايش جدا شده بود اكنون
در يك قطار با آنھاست .
ويكتور كجاست ؟او را ھمراه بيماران ميآورند .ژگن چطور ؟سال قبل ھنگام كارمرد  .ولی تا آخرين لحظه پايداری كرد .آرماند ؟او سالم از آنجا می آيد !آه  .ای سرزمين سپھروزی
كه بايد پيوسته سينۀ تراكاويد
رفقا بحوالی شھر رسيده ايم !اينجا » نواسی له سك « است ! خيلی خراب شده !ای حومۀ من ! ای حومۀ من !
ولی روزی در زندگی ما
بھار ميشكفد
ای وطن من  ،باالخره آزادی
من ميگويم ؛ تو از آن منی
سربازانی كه با قطار بميھن خود باز ميگردند سرود ميخوانند :
آه ! ای سرزمينی كه سرانجام آزاد شدی
و ميتوانيم در آغوش تو زندگی كنيم و دوست بداريم .
قطار آھسته وارد ايستگاه راه آھن شرق ميشود و می ايستد  ،در اطراف قطار افسران  ،سربازان و پرستاران منتظرند .
ناگھان صدای موزيكی بگوش ميرسد  .كارمندان راه آھن بعالمت احترام كالھھای خود را بر ميدارند و می ايستند .
» « Allonseafants de la patrie . . .
بازداشتی ھا با لباسھای راه راه خود از قطار بيرون ميآيند  .چشمان آنھا در ميان آن چھره ھای الغر بی اندازه بزرگ
مينمايد  .پرستاری مردی را بغل كرده مانند كودكی ميبرد شايد  ،تمام وزن او سی كيلو نباشد .
شتاب نكنيد وقت كافی داريد !رفقا بيائيد اينجا !رايموند و روبر نگاه ميكنند كه آيا بازھم كسی در قطار ھست يا نه !
من يك بسته پيدا كردم .*بيت اول سرود مارسين برويم فرزندان ميھن  .م
يكی از بازداشتی ھا كه بپله ای تكيه داده است و مانند پيرمردی بنظر ميرسد ميگويد  :اين بسته مال منست .
محتوی آن چيست ؟كنسرو .afgazad@gmail.com
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خوب بگير  ،ميتوانی بعداً از آن استفاده بكنی .نه بگذار ھمانجا بماند  .عيبی ندارد .چرا عزيزم  ،ما آنرا برايت خواھيم آورد  .سربازان با حال مھيج و بيحركت اطراف آنھا ايستاده اند .افسری ميگويد  :بانتھای ايستگاه برويد  .جلو در خروجی ماشينھا منتظرند .
يك دسته موزيك مارش » سامبروموز « و سربازان پيش فنگ می كنند .
رايموند از رفيقش روبر ميپرسد ھمۀ اين كارھا بافختار ماست ؟
خارج از آن محوطه در پشت ديوارھا  ،صدھا نفر با چشم اشك آلود ايستاده اند و برای اينكه بھتر بتوانند ببينند به جلو
فشار ميآورند .
از ميان مردم يكی فرياد ميزند  ،زنده باد فرانسه !
ھنگامی كه مارش مينوازد بازداشتی ھا بحالت خبردار می ايستند .
زن پيری ميگويد  :ای جوانان معصوم !
مردم پاريس با دقت بھر طرف مينگرند تا شايد يكی از بستگان خود را بيابند و بعضی ھا بحال تحير ميگذرند  ،گوئی
جھان تازه ای می بينند .
يكی از بازداشتی ھا بسته ای را كه زير بازوان خود دارد بزمين می اندازد  ،از ديواری ميگذرد و خود را بسوی زن
مو سپيدی می اندازد .
مردی كه كنار رايموند ايستاده است ميگويد  :واقعۀ بی نظيری است  .ھمه گريه ميكنند .
زن ديگری سؤال ميكند  .پيرپورتال ميشناسيد :
ژاك ترپو و لوسين مارشال را چطور ؟ . . .مرتب نامھائی شنيده ميشود .
در پياده رو مردی دست روبر را ميگيرد و عكسی را باو نشان ميدھد .
اين پسر منست  ،او را ميشناسيد ؟در خيابان اتوبوسھا منتظرند  .خانمی دسته گلی برايموند تعارف ميكند و ميگويد  :خواھش ميكنم اينرا بگيريد .
آنھا بطرف اتوبوسھا ميروند و در اين حال پيوسته سؤاالت مختلفی از آنھا ميشود .
صدای لرزانی ميپرسد  :در بين شما كسی ھست كه بی خانواده باشد .
روبر يكی از تبعيدی ھا را نشان ميدھد و ميگويد  :اين شخص پدر و مادر و دو خواھرش در اوشويتس كشته شدند .
او ميتواند پيش من بماند .رانندۀ اتوبوس مقداری سيگار ميان آنھا تقسيم ميكند .
ھه رفقا  ،ميخواھند ما را بھتل لوتسيا ببرند .***
در اتوبوسی كه رايموند و روبر نشسته اند بازداشتی ھا ھر يك بنحوی تظاھر ميكنند  :ترانه ھا  ،فرياد ھا  ،نداھا طنين
مياندازند .
يكنفر می گويد  :پيرمردی ميخواست بزور پانصد فرانك بمن بدھد .
بمن يكظرف شير دادند .اينجا رودسن است :-بله اينجا پاريس است !afgazad@gmail.com
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شخصی با صدای ھيجان آوری ميگويد  :پاريس !
ببين آنجا برج ايفل است  .ميشناسی ؟چطور !اتوبوس به بولوار سن ژرمن ميرسد .
رايموند از دوستش روبر ميپرسد  :آن كافه را می بينی ؟
در آنجا برای اولين بار ژگن را مالقات كردم .
در پياده رو چند نفر رنگ خود را باخته اند .
***
برابر ھتل لوتسيا ازدحام زيادی است  .روبر ھنوز از ماشين پياده نشده  ،زنھا او را محاصره و پيوسته سؤاالتی ميكنند .
ميشل لورير كجاست ؟ميشل ؟ فاميلش چيست ؟
لورير .خير او در بين ما نيست  .در كدام بازداشتگاه بود ؟نميدانم .زن ديگری ميپرسد  :پل لوی را می شناسيد ؟ او در ماتھاوزن بود .
در اين وقت روبر يك جوان يھودی را بخاطر می آورد كه اس اس ھا او را به باالی صخره ھا برده و از آنجا بپائين
پرتاب كرده بودند  .جوان يھودی روی صخره ھا تيكه تيكه شده بود  .نام او لوی بود .
خير او را نميشناسم .رايموند چند نفر را بدور خود جمع كرده است .
دختر جوانی ميپرسد  :شما مطمئن ھستيد كه او مرده ؟
متأسفانه  ،بله .شايد اشتباه كرده باشيد  .برادر من بسيار سالم بود  .او ورزشكار بود .و امكان ندارد از سرماخوردگی مرده باشد .
ولی بشما ميگويم كه اينطور نيست .او قريب ده ماه قبل توقيف شد و در آن وقت كامالً سالم بود .وقتی كه دختر جوان بطرف دستۀ ديگری ميرود  ،رايموند ميگويد  :او حرف مرا باور ندارد .
او كه بود ؟يك كارمند قطار  .وقتی كه از كار بازگشت بيھوش شد و ديگر بھوش نيامد  .اس اس ھا بی آنكه او را معاينه كنند ،بمحل سوزاندن اجساد بردند .
اين موضوع را بخواھرش گفتی ؟من بھيچوجه نميتوانم بگويم كه او را زنده زنده سوزاندند .عده ای زن كه مقداری عكس در دست دارند رايموند را احاطه كرده اند و رايموند بزحمت خود را از آن ميان بيرون
ميكشد .
يكی از آنھا فرياد ميكند  :جمع شويد ! اكنون نوبت ماست .
***
afgazad@gmail.com
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سالنی كه در ھتل اوتسيا برای آنھا در نظر گرفته شده حاال پر از بازداشتی ھاست  .تشريفات زيادی برايشان قائل شده
اند .
يكی از آنھا با صدای مسخره آميزی ميپرسد  .در اينجا با ما مثل بازداشتگاه رفتار نخواھند كرد !
افسر جوانی از پشت ميز تحريرش ميگويد  :خواھش ميكنم كمی آھسته  ،انسان نميتواند حرف خودش را بشنود .
زنی با خوشروئی بكسی پيشنھاد ميكند ! شما با من بيائيد .
ما بسته ھا را تقسيم خواھيم كرد .افسر سرش را از روی كاغذ ھا بلند ميكند و ميگويد  :خير خانم  ،بگذاريد اينجا بماند  .ابتدا بايد در اينجا كارھايشان تمام
شود .
در پشت ميزھا عدۀ زيادی كارمند نشسته اند  .ھمه طور آدمی ميان آنھا ھست  .مرد  ،زن  ،جوان  ،سرباز  ،آنھا بايد از
جلوی ميزی بجلوی ميز ديگر بروند  .كارتھائی برای دريافت لوازم و لباس و ديگر چيزھا تقسيم ميشود  .افراد برای
دريافت ھر چيز بايد امضائی بدھند و اينكار آدم را گيج ميكند .
معاينۀ طبی را فراموش نكنيد  .در انتھای سالن  ،ولی نه حاال  ،ابتدا بيائيد اينجا .ستوانی كه رايموند را می بيند از او سؤال ميكند  :آدرس شما كجاست ؟
نميدانمچطور نميدانيد ؟چطور ؟ در آنوقت من بطور مخفی كار ميكردم و پس از دستگيری من ھمسرم قطعا ً خانه اش را عوض كرده است .بطور مخفی ؟ قبل از دستگيری چه كارھائی ميكرديد ؟در نھضت مقاومت بودم .كدام دسته !مقصودتان چيست !در چه سازمانی بوديد ؟در ھيچ سازمانی .پس از افراد نھضت مقاومت نبوديد ؟چرا .كدام يك ؟ف .ت.پ.چه گفتيد ؟گروھھای آزاد و پارتيزانھای فرانسه  .كافی نيست ؟مسؤل شما چه كسی بود ؟ربطی بشما ندارد ؟خواھش ميكنم مؤدب باشيد  .در كجا مبارزه ميكرديد .در فرانسه .در چه عملياتی شركت جستيد ؟شما چه كاری كرديد ؟افسر پاسخ ميدھد  :آقا من با ژنرال دوگل بودم و بشما اجازه نميدھم . . .
afgazad@gmail.com
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رايموند با صدای بلند جواب ميدھد  :من ھم بشما اجازه نميدھم  .من مبارزه كردم برای اينكه انسانی آزاد باشم !
افسر رنگ خود را ميبازد .
شخصی كه كنار افسر ايستاده ميگويد  .بسيار خوب  ،كافی است برويد  .يك خواھش ديگر  ،اسم شما چيست ؟
رايموند فوكل .ديگر چه الزم داريد .برويد جلوی آن ميز .***
خوب جوابی باودادی .رايموند متوجه دوستش روبر ميشود كه لباسی را بتن كرده است و آنرا امتحان ميكند  .در اينحال بلند ميخندد.
با اين لباس مثل يك الولوی سرخمن شده ای .روبر كت بسيار بزرگ و گشادی بتن كرده است كه تا روی زانويش پائين آمده است .
گمان ميكنم اين بھترين كت است  .زيرا آن ھا ديگر ھمه كوتاھند !رايموند از كارمندی سؤال ميكند  :ديگر چيزی آنجا نيست ؟
خير  ،ھمه اينطور نيست  .اينھا را از آمريكا آورده اند .اين را كه نميتوان پوشيد .ما مقصر نيستيم .البته منھم ميدانم .با آن پولھائيكه برای تبعيدی ھا جمع كردند ممكن بود  .بھترين چيزھا را خريد .ولی بجای آنھا اين لباسھای بی مصرف را تھيه كرده اند .
بله ھمين طورست .تازه آن ھم برای ھمه كافی نيست .عيبی ندارد  ،ما از اين بدتر ھا را ديده ايم .چند روز ديگر بمركز پخش در خيابان آتروا بيائيد شايد بتوانيم در آن جا چيزھای بھتری بشما بدھيم .ديگر چه چيزھائی بايد بگيريم ؟وسائل شستشو گرفته ايد ؟بله .مسواك و صابون چطور ؟خير ھنوز نگرفته ايم .صبر كنيد كسی را صدا ميزنم تا شما را به آنجا ببرد  .بايد تا بحال گرفته باشيد .متشكريم .روبر ميگويد  :اين لباس برای من خوبست  ،من ھمين را بر ميدارم  .يك لباس خاكستری رنگ را برداشته است كه
شلوارش تا روی قوزك پايش ميرسد  :كتش چندان بد نيست .
رايموند با لبخند مسخره آميزی ميگويد  :بله مثل اينست كه آن را برای تو دوخته اند .
***
در راھرو يكنفر بازداشتی از رايموند سؤال ميكند  :تو جلوی آن ميزی رفتی كه استنطاق ميكنند ؟
afgazad@gmail.com
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بله .ميدانی اين كارھا برای چيست ؟ روی كارت عبور و مرور من نوشتند  :جھت تجديد آزمايش ھويت خود را به بخشپوليس معرفی كنيد .
ميخواھم بگويم كه اين كارھای احتياطی است  ،اما آن ھا مبالغه ميكنند  .بنظرت مقصود آن ھا چيست :من ھم نميدانم .خانمی كه صحبت آنھا را شنيده است ميگويد  :اينھا از طرف ھيئت مديره بازرسی و اطالعات عمومی ھستند * در
اينجا نبايد زياد حرف بزنيد .
روبر می گويد  :راست ميگوئيد  ،بيرون برويم .
ھر دو دست بميان بولوار راسپل می روند و مجدداً عده ای بدورشان جمع ميشوند .
آندره فوكل را می شناسيد ؟اھل كجاست ؟اھل باژنو است .* بخشی از دستگاه پوليس مخفی فرانسه است .
شغلش چه بود !فلزكاراو زنده است و با دستۀ بعد خواھد آمد .بسيار متشكرم !از ميان مردم كسی سؤال ميكند  :بمن گفتند رايموند فوكل در بين شماست  .پس او كجاست ؟
رايموند ناگھان روی خود را بر می گرداند .
زن جوانی فريادی می كشد و با بغض می گويد  :بگذاريد جلو بروم !مارسل !مارسل در حال گريه می خندد و ھمسرش را می بوسد .
تو چطور آمدی كه تو را نديدم ؟ما تغيير قيافه داده ايم و تو ما را نشناختی .ولی تو آدمی راستگو ھستی !پسر و مادر من حالشان چطورست ؟روژه بزرگ شده  ،او را نخواھی شناخت  .پدر و مادرت حالشان خوبست .خواھرم چه ميكند ؟حال او خوبست  .ھمه در انتظار تو ھستند ؟برادرم كجاست ؟او ھنوز برنگشته است  .از ميشل كه با تو در رومانويل بود چه خبر داری ؟او بازنگشته .او را اندوھی فرا ميگيرد .
afgazad@gmail.com
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ديروز زنش را ديدم  .او ھر روز در انتظار شوھرشست چطور ميشود اين موضوع را باو گفت !من پيش او خواھم رفت .زنھائيكه اطراف آنھا ھستند ھمه گريه ميكنند .
مارسل تكرار ميكند  :باالخره تو را ديدم  .مارسل نميتواند فكر اين خوشبختی را ھم بكند .
صبر كن  ،من بايد به ھتل بروم  ،ھنوز كارھايم تمام نشده .برای اينكار وقت داری  .وقت رفتن ميگذرد .بله  ،تو حق داری  ،ولی آنجا چه بايد بكنيم !بيا ! حاال خسته و گرسنه ھستی  .بسته ات را بمن بده .من نمی توانم رفقا را در انتظار بگذارم  .صبر كن .رايموند از ميان مردم می گذرد  .ھمه دست او را ميفشارند و در آغوشش ميگيرند  .به روبر ميرسد .
می خواھی كجا بروی ؟من بدنبال ديگران ميروم .و بعد چه می كنی ؟به زنم تيلفون خواھم كرد نزد من بيايد  .قطعا ً تلگراف من بدست او نرسيده .ھمراه من بيا .كجابخانه***
رايموند بزنش ميگويد  :نمی توانستی جای ديگری را تھيه كنی ؟ درست مقابل زندان .
ھر دو نفر در مھتابی كافۀ كوچكی كه در انتھای خيابان شرش ميدی روبروی ھتل لوتسيا واقع است نشسته اند  .روبر
برای تيلفون كردن بداخل كافه رفته .
رايموند بزنش می گويد  :معذرت ميخواھم كمی صبر كن  .من بايد مجدداً بآنجا بروم .
روبر در گوشی تيلفون ميگويد  :بله  . . .من ھستم  . . .چه ؟  « . . .آه خيلی خوب  . . .كجا ؟ امروز غروب ؟ من در
ايستگاه راه آھن
ليون منتظرت ھستم  . . .بله . . .
پس از آنكه گوشی را بزمين می گذارد بطرف رايموند حركت ميكند و ميگويد :
ميترسيد نتوانم او را پيدا كنم  .ممكن بود المانی ھا او را با خود برده باشند .
من ھم ناراحت بودم .مشتريانی كه در سالن نشسته اند با خوشحالی بآن ھا مينگرند .
يكی از آنھا ميپرسد  :المانی شما را اينطور كردند ؟
چه چيز را ؟ آه مويمان را ميگوئيد ؟ رايموند اين را ميگويد و با دست بسر تراشيده اش می كشد عيبی ندارد  ،اگر با ماكار ديگری ميكردند چه ميشد ؟
در آنجا مجبور بوديد زياد كار كنيد .بلهمارسل ميپرسد ؟ چه ميل داريد بخوريد ؟
afgazad@gmail.com
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ھرچه تو ميل داری .سه ظرف آب ميوه !روبر نشسته و ميگويد ! ميدانی زن من نماينده شده .مارسل ميپرسد ؛ متعجبی !
ھم متعجبم و ھم نيستم .فكر می كنيد در نبودن شما زنھا بيكار نشسته اند ؟بعضی مطالب برای ما نا مفھوم است  :اولين افسريكه ديدم زن بود  ،اولين نماينده ای كه با من صحبت كرد زن من بود
.
بعد ھا بايد شما ھر دو استراحت كنيد .رايموند ميگويد  :من ميل دارم كمی گيالس بخورم .
بسيار خوب .پيشخدمت با يك سينی باز ميگردد .
روبر ميپرسد  :چقدر بايد پرداخت ؟ بما ھزار فرانك داده اند .
مارسل اسكناسی از كيف خود بيرون می آورد و پول را ميپردازد .
پيشخدمت ميگويد  :يكی از مشتريان پول شما را پرداخت .
در خيابان تبعيدی ھا از كنار آنھا ميگذرند  ،يكی از آنھا ميگويد بايد مجدداً ھمديگر را پيدا كنيم .
روبر ميگويد  :بله  ،بزودی ھمديگر را خواھيم ديد .
٢٠
آه  ،وقت چطور ميگذرد !اكنون دو سال است كه ما بازگشته ايم !بازھم بيشتر  ،اكنون ماه نوامبر است .رايموند ضمن گردش با زنش بپاريس آمده و برای ديدن دوستش روبر نزد او ميروند  ،خانۀ او در ايسی مولينو واقع
است .
مارسل بآنھا ميگويد  :البته با ھم غذا خواھيم خورد  ،و بعد ھر دو زن برای تھيۀ لوازم غذا از آنجا ميروند .
رايموند تا روی پله ھا بعقب مارسل ميدود .
آن مشروب را كجا گذاشتی ؟نميدانم چيزی در آنجا ھست يا نه گنجه را نگاه كن .رايموند يك بطری نيمه خالی مشروب را روی ميز ميگذارد و به دوستش ميگويد  :تا آنھا باز گردند ما اينرا خواھيم
خورد يك دقيقه معذرت ميخواھم .
از اطاق مجاور صدای گريۀ كودكی بگوش ميرسد  .رايموند با دختر بچه كوچك و زيبائی از اطاق مجاور باز ميگردد .
تی تی ؟دختر تو است ؟بله  ،چھارده ماھه است .
afgazad@gmail.com
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اسم او چيست .بياد رفيقمان كه در گروه والمی بود و از بازداشتگاه برنگشتاسم او را روزماری گذاشته ام .
كوچولو خيلی ھشيارانه نگاه ميكند  ،آه گيلی ! گيلی ! پسرت كجاست
بچۀ مضحكی است  .سيزده سالش است  .در خيابان با بچه ھا بازی ميكند  .ھم اكنون ميآيد .كودكان موجودات زيبائی ھستند ! گمان ميكنم اگر انسان بچه داشته باشد ھيچگاه نمی ميرد .پس چرا شما كودكی درست نميكنيد ؟ھمسر من نميتواند .روبر ادامه ميدھد  :ما ميخواستيم كودكی را بفرزندی خود بپذيريم پس از بازگشت از آنجا باتحاديۀ بازداشتی ھا رفتيم .
آنجا سه كودك داشتند ولی الزم بود ھر سه را با ھم قبول كرد  .زيرا آنھا برادر ھم بودند  .با چنين شرطی ما از قبول آن
خودداری كرديم  ،زيرا ما وسيلۀ الزم را نداريم  .اكنون فكر ميكنيم شايد آنھا مرده باشند و متأسفيم .
در ماه چقدر پول می گيری ؟ده ھزار فرانك .زنت ھم كار ميكند ؟خوشبختانه بله  .ولی بازندگی كنونی  ،ما ھر دو مجموعا ً عوائدمان نصف قبل از جنگ است .پولی كه بعنوان وام ببازداشتی ھا ميدادند گرفتی ؟
خير ھنوز نگرفته ام  .اگر در دستۀ مبارزان فرانسه  ،داخل شوم آن را خواھم گرفت ولی افراد ف .ت .پ .در آخر كارخواھند گرفت.
آنھا ھنوز بمن اجازه نداده اند  .يكبار پوليس مرا احضار كرد .چه سؤاالتی كردند ؟دربارۀ خيانتكاری كه در سال  ١٩۴٢تيرباران شده  ،نزديك بود مرا ھم مقصر بدانند و بعيد ھم نيست مجدداً باين كاراقدام نمايند .
رايموند بقيۀ بطری را در گيالس روبر خالی ميكند .
او دختر را ميبوسد و ميگويد  :كوچولو  .ولی تو شيطان شدی ! و سپس با دستمال كت خود را پاك ميكند .
روبر ميگويد  :پنج سال قبل در اين روزھا ما را از شھربانی بزندان فرسن فرستادند .
بله  ،پس از عمليات سنت آسيس بالفاصله توقيف شديم .ميدانی كه ھنوز ھم دربارۀ واقعۀ سنت آسيس حرف ميزنند .چه كسی ؟روزنامه ھا .بله  ،در روزنامۀ » فرانس دابور « مقاله ای نوشته بودند .خير ،منظورم اين روزنامه نيست  .شخص ديگری در اين باره صحبت كرد .چه كسی ؟رمیاين شخص كيست .تا بحال از سرھنگ رمی چيزی نشنيده ای ؟afgazad@gmail.com
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خيراو يكی از رھبران نھضت مقاومت گليست ھا بود .حاال چه ميكند ؟كتاب مينويسد .دربارۀ واقعۀ سنت آسيس چه گفته است ؟مدعی است اينكار را كسان ديگری كرده اند .بچه دليل ؟ موافق ميل او نبوده ؟روبر روزنامه ای از جيبش بيرون ميآورد و چنين ميخواند :
ميخواھم قبال ً متذكر شوم كه افراد ف  ،ت  ،پ  ،حمله بكارخانه برق كروزو و نيز خرابكاری سنت آسيس را بحساب
خود ميگذارند در صورتيكه اين خرابكاريھا ھر دو در لندن طرح ريزی و توسط دو تن از رفقای ما ماری و گورو عملی
گرديد  .آنھا با چتر
نجات خود را بآنجا رساندند  .شھامت اين دو نفر در انجام اينكار بی نظير بوده است *
اين مقاله را بمن نشان بده .اينجاست . . .آه احمق ! رايموند روزنامه را بزمين ميگذارد و ميگويد  :واقعا ً شخص بی حيائی است . . .***
صرف عصرانه تمام ميشود  .مارسل وسائل آنرا بخوبی تھيه كرده است  .و مھمانان بسيار خوشحال اند شادی آنھا شبيه
شادی آدمی است كه در موقع صرف غذای لذيذی يك گيالس شراب خوب ھم دريافت كند .
ميل داريد كمی قھوه بخوريد ؟ قھوۀ خوبی است !رايموند يك بطری كوچك » روم سن جيمس « را كه برای مواقع بخصوصی نگھداشته است روی ميز ميگذارد و
ميگويد  :بله  .بله .
ميگويد  :من ھر وقت قھوه ميخورم بياد ميشل بد بختمان ميافتم .
سه مرحله قھوه خوردن را بخاطر ميآوری ؟ اين موضوع را در بازداشتگاه تعريف كردی .وقتی كه در كوربيل غذا ميخورديم ميشل آنرا تعريف كرد  .ژگن ميگفت غذای اينجاگران است ھشتصد فرانك برایغذای پنج نفر  ،امروز اين مقدار پول را بايد برای غذای يكنفر داد  .پنج برابر قبل از جنگ .
خبرداری چه ميكنند .ويكتور مانند سابق نجاری ميكند گاھی او را می بينم .آرماند چه ميكند .آه او با آن كار راه خودش را باز كرد  .در يكی از مستعمرات پست خوبی دارد و در ھر ماه چھل يا پنجاه ھزار فرانكپول ميگيرد  .البته من او را ديگر نديدم .
*روزنامۀ » چھارراه « شماره  ١۵٩اكتوبر ١٩۴٧
قطعا ً باو خوش ميگذرد .ممكن است  .بخاطر او بود كه ميشل  .ژگن وعدۀ كثيری از رفقای ما در ماتھاوزن نابود شدند .afgazad@gmail.com
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آندره كجاست ؟ من شنيده ام او ستوان يكم شده است . . .امكان دارد  ،ولی تصور ميكنم او را از ارتش بيرون كرده باشند . . .برتون بزرگ كه ھميشه می خنديد و شب بعد از عمليات سنت آسيس گيالسش را بسالمتی نھضت مقاومت نوشيد درچه حالست .
مردمارسل زن روبر در اين جا ناگھان آرام ميشود  .رايموند در فكر فرورفته است و سيگاری آتش ميزند .
مارسل ميگويد  :قھوه ات را بخور سرد ميشود .
رايموند در حاليكه ھنوز در انديشه است جواب ميدھد  :بله درست است  .و سپس از زنش سؤال ميكند :
پس كی ميرويم گل نسرين بچينيم .آه  ،حرف خوبی زدی ! ولی روزھای يكشنبه ما وقت نداريم .گمان ميكنم باالخره من روزنامۀ اومانيته بفروشم .بله  ،ولی تو تنھا نيستی .خير تو ھم با من ھستی .عجب مزخرفاتی ميگويد !روبر ميگويد  :مارسل كامالً حق دارد  .نھضت از ما نميخواھد كه ھميشه كار كنيم  ،انسان بايد زندگی ھم بكند . . .
بله مھنم زندگی ميكنم . . .اينكار نميتواند مانع كار ديگری شود  .تو بايد كمی استراحت كنی .بعد ھا اينكار را خوھيم كرد .اينطور فكر ميكنی  ،من فكر ميكنم در آنوقت بايد بيشتر كار كنيم .مسلم است كه ما بايد تا آخرين نفس مبارزه كنيم .درست است ولی ماھم مانند ديگران مرد و زن ھستيم .خوب چه بايد بكنيم ؟تو نبايد دل باين خوش كنی كه ھميشه گل زندگی بكاری بلكه بايد گاھی ھم گل بچينی و آن گل  ،گلی است كه در راھتمی يابی .
مارسل ميگويد  :ھمين طور است  .تو ھم بايد مثل ديگران زندگی كنی .
كافی است  ،بيش از اين مبالغه مكن  .تصور ميكنم تو نميتوانی ناراضی باشی .
من ناراضی نيستم ولی تو ميتوانی مثالً يكبار با من بگردش بيائی .بسيار خوب اينكار را خواھيم كرد  .ھمگی بصحرا خواھيم رفت  .و از اين گذشته الزم است من يكبار به سنت آسيسبروم  .گردش خوبی است  .ھمگی بآنجا ميروم .
فكر خوبی است !رايموند ادامه ميدھد  :بله  ،من بايد در آنجا مطلبی را روشن كنم .
روبر ميپرسد  :چه مطلبی را ؟
موضوع رمی را .-اين موضوع دروغ است .

afgazad@gmail.com
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خوب  ،ولی قبل از اينكه بآنجا برويم تو بايد كوشش كنی ؟ آن گليستی را كه بما مھمات داد پيدا كنی شايد او  . . .شايداو اينھا را گفته است  .من نميخواھم اين موضوع را روشن كنم .
كار آسانی است  .من نمرۀ تيلفون او را دارم  .با او صحبت خواھم كرد ولی تصور نميكنم او در اين كار مداخله داشتهباشد .
مارسل به مادلن ميگويد  :مجدداً از سنت آسيس حرف ميزنند  .حاال ميتوانيم دربارۀ موضوع بھتری صحبت كنيم .
***
حالت چطور است ؟تغييری نكرده .روبر من از ديدن تو خوشحالم  ،بيا با ھم يك گيالس مشروب بخوريم .آندره نمی داند چه بگويد  ،اين مرد را آندره در سال  ١٩۴٢باو معرفی كرده بود  .مرد روبر را باولين كافه ميبرد و از
رفقای او حكايت ميكند .
می بينی  ،من حاال عكاس شده ام  .بعداً دفترم را بتو نشان خواھم داد .روبر بلباس مرد نگاه ميكند  .روی سينۀ او نشانيھای زيادی جلب توجه ميكند .
تبريك ميگويم .البته تو ھيچ نداری  ،قطعا ً از نھضت ھم نشانی نگرفته ای  .بسراغ غرامت خود ھم نرفته ای ؟منتظرم .از اين موضوع متعجب نيستم  .شما خيلی تنبل ھستيد و نمی دانيد چكار بايد بكنيد  .بمن واگذار كن  ،اين كار را خوھمكرد .
متشكرم .آنھا بتو مفروض ھستند رفقايت چه كرده اند ؟آنھا ھم از وضع خود راضی نيستند .چرا ؟جريان كوی فروادو را بخاطر ميآوری ؟بله  ،من برايتان پالستيك فرستادم .درست است  .آه بعد ھا تو اين موضوع را بلندن خبر دادی ؟البته  .من مجبور بودم خبر بدھم كه اين ماده در كجا مصرف ميشود  .اگر اشتباه نكنم آنرا در سنت آسيس استعمالكرديد !
چيز ديگری بآنھا نگفتی ؟ولی من چيز ديگری برايت تعريف كنم .رمی مينويسد كه اينكار در لندن طرح زيری و توسط خود آن ھا عمل شده است .آه  ،او مطلب ديگری گفته است .چه فكر می كنی ؟فكر می كنم رفقای تو از اين موضوع رنجيده اند  .من در اين قضيه ھيچ مداخله ای نداشته ام  .من در برابر شما ھميشهصادق بوده ام.
نظر من ھمين بود . . .afgazad@gmail.com
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برای اين موضوع الزم نبود اوقاتت تلخ بشود  .ما می توانيم صميمانه صحبت كنيم  .رفقای نھضت مقاومت برایھميشه رفيق من خواھند ماند فرق نمی كند كه چه كسی باشد  .ميفھمی ؟
خوشحالم كه از تو چنين حرفی را می شنوم .گارسون يكبار ديگر !روبر كيف پول خود را در می آورد .
نه نه  ،خواھش ميكنم . . .پس از نوشيدن گيالس خود از آنجا خارج می شوند .
روبر می پرسد  :حاال بكجا ميروی ؟
بمغازه ام  .ميخواھم كارگری را بتو معرفی كنم  .او مانند تو بلشويك است .تو چه ھستی ؟ميدانی كه ھنوز بآن درجه نرسيده ام ؟ ولی اگر روزی برسد كه ناچار بايد بجنگيم  ،تصور ميكنم مانند زمان نھضتمقاومت در ھمان سنگری بجنگم كه تو خواھی جنگيد .
مطمئنا ً كسانی بودند كه در بازداشتگاه تغيير عقيده دادند .من با سياست چندان تماسی ندارم .ولی در انتخابات اسم ترا در يكی از صورتھا ديدم .بله  ،سوسياليست ھا اين كار را كرده بودند  .گمان ميكنماز اين موضوع ناراضی ھستی .
روبر شانه ھايش را بال می اندازد .
اين موضوع مربوط به تو است .ولی من بتو ميگويم كه ما در يك سنگر خواھيم بود .حاال چرا از سنگر حرف ميزنی ؟ برای مبارزه ادامه خواھد داشت .پس بنظر تو انسان چه بايد بكند ؟بعنوان يك فرانسوی شرافتمند با ديگران ھمكاری كند !٢١
گلھای نسرين را نگاه كن !ديدی باالخره بقول خود وفا كردم .رايموند در جواب حرفھای خود قھقۀ بلندی می شنود  .او و زنش در خيابان اصلی بطرف سنت آسيس حركت ميكنند .
پس او روژه در جلو ميدود و روزماری مؤدبانه روی شانۀ پدرش نشسته است  .بفاصلۀ چند متری آنھا روبر و مادلين
دنبال ھم ميدوند .
با وجوديكه در نوامبر گذشته تصميم گرفته بودند بگردش بروند ناچار شدند تا ماه مارس صبر كنند تا موقعيتی بدست آيد
 .يا ھوا سرد بود  ،يا می باريد و يا وقت نداشتند  .سرانجام گردش آنھا تا دوشنبۀ عيد فصح بتأخير افتاد .
يكی از روزھای زيبای بھار بود  .نزديك ساعت يازده پيش از ظھر با قطار پاريس ملون به سسون آمدند  .ابتدا شروع
به پياده روی كردند  .راه را پيدا نميكردند  ،بيك چھار راھی ميرسند  ،تقريبا ً شش سال پيش ويكتور و آرماند از آنجا
afgazad@gmail.com
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وارد جنگل شده بودند  .رايموند ابتدا جادۀ باريكی را كه با سيمھای خاردار محصور شده نمی شناسد  ،به درخت بلوطی
اعالنی آويزان كرده اند كه اين محوطه مورد استفادۀ نظامی است و ورود بآنجا ممنوع است  .بطرف سن پورت حركت
ميكنند  ،در ده كوچكی بنام سن مو بجاده ای ميرسند كه از ايستگاه راديو ھم عبور ميكند  .رايموند اين جاده را نميشناسد
بفاصلۀ كمی از دھكده مارسل در پای درختان انبوھی  ،گلھای نسرين را ميبيند .
رايموند با غرور می گويد  :بتو گفتم كه ترا باينجا خواھم آورد .
دروغگو ! ساكت نميشوی ! وقتی باينجا آمديم ھيچكس در فكر گل نسرين نبود .روژه كه پيوسته جلوتر از آنھا ميدود ميگويد  :چقدر گل اينجاست ! بيائيد اينجا را تماشا كنيد !
مارسل و رايموند می ايستند .
نگاه كن !در ھر دو طرف خيابان اصلی سنت آسيس جنگل پر از گل نسرين است .
مارسل در حالی كه دستۀ گلی از روژه ميگيرد و ميگويد  :آه چقدر زيباست .
مادلين پيشنھاد ميكند  :موافقيد اينجا كمی استراحت كنيم ؟
بله .رايموند ميگويد  :خير بايد جلوتر برويم .
روبر من پيشنھاد ميكنم زنھا با وسائل اينجا بمانند و گل بچينند و ما ھم برای گردش بپای برجھا ميرويم .
مارسل ميگويد  :ما ھم ميخواھيم به ببينيم !
پس از غذا مجدداً بآنجا ميرويم و شما را ھم ميبريم .رايموند ميگويد  :ما بايد ابتدا اين اطراف را بشناسيم و گرنه بدون نتيجه خسته خواھيد شد  ،بچه را بگير .
بله زنھا اينطور رفتار ميكنند بچه را بگير و ما را نگاه كن .اوقاتت تلخ شد .نه عزيزم برو .رايموند و روبر بسته ھا را زير درختی ميگذارند و بعد بسوی خيابان اصلی باز می گردند  .مارسل با روزماری آنجا
می ماند پس از اندكی پسرش را صدا ميزند .
روژه بيا اينجا !نه !بتو ميگويم بيا اينجا !من ميخواھم با پدرم بروم .بيا اينجا و مواظبت خواھرت باش .روژه با چھره ای درھم كشيده بر جای ميماند  ،رايموند بدو ميگويد  :برو ھر چه مادرت ميگويد گوش كن.خواھش ميكنم مراھم با خودت ببر .بتو قول می دھم بعداً ترا خواھم برد  .اكنون ما را راحت بگذار .***
رايموند و روبر خيابان اصلی را طی می كنند و بدشت جلوی ايستگاه راديو ميرسند  .طرف راست آنھا در يك محوطۀ
دو كيلو متری در دو رديف دو ردۀ برج قرار دارد  ،در طرف چپ تنھا دو برج است .
رايموند ميگويد  :مضحك است كه من ديگر اينجا را نمی شناسم گمان می كنم ما از طرف ديگری باينجا آمده ايم .
afgazad@gmail.com
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روبر در طرف راست جائی را نشان ميدھد و ميگويد  :از آنجا .
بله .آنجا سن پورت است .بايد ھمانجا باشد .در حقيقت بايد چھار برج اينجا باشد در صورتی كه اكنون  .تنھا دو برج است .صبر كن  ،ما در كدام طرف ايستاده ايم ؟مقابل ما جنوب است .خوب دست چپ مشرق است البته روشن است ! برجی كه من جلوی آن رفتم آخرين برج از رديفی بود كه در جنوبشرقی واقع است.
اين برج اكنون وجود ندارد و مجاور آن ھم يك برج كم است .مضحك است ما به برج كنار آن اصالً دست نزديم .بايد بآنطرف برويم تا روشن شود .ھر دو وارد محوطه ميشوند و از ميان چمن جلو ميروند .
رايموند ميگويد  :ولی وضع اينجا تغيير كرده است وقتی باينجا آمديم در اينجا درختی ديده نمی شد .
در نقاط مختلف آن محوطه راھھائی باطراف كشيده شده است در گوشه و كنار درختانی ديده ميشود .
ھر دو نفر بپای اولين برج ميرسند  .رايموند كه گوئی تحت تأثير واقع شده ميگويد  :آن وقت اين برجھا بنظر اينقدر بلند
نبود و سپس اضافه ميكند :
الزم نيست بپای برج ديگر برويم  .اينكار را آرماند كرده  .بپای برجی برويم كه من منفجر كردم .وارد جادۀ باريكی ميشوند  .روبر يك پايۀ بتونی را پيدا می كند و ميگويد :
بايد اينجا باشد !خير اينجا يكی از پايه ھای سيمھاست  ،نگاه كن  ،برج اينجا افتاده .در بين درختان توده ای آھن را می بينند كه روی ھم انبار شده  ،كنار آن پاسگاھی ديده ميشود كه نيمه ويران است .
بله  ،عزيزم  ،اينجا بود .از تمام سطح پايۀ بتونی برج تنھا آھنی بجای مانده  .و بقيۀ برج روی زمين ريخته است  .مثل اينكه مدتی پيش آنرا از ھم
جدا كرده و ميخواسته اند قسمتھای مختلف آنرا بھم جوش بدھند .
در امتداد اسكلت برج كه تا نزديك جنگل ادامه دارد حركت ميكنند  .از ميان آھنھا علفھا سر بيرون آورده اند .
در كنار انتھای برج واژگون شده درخت بی شاخ و برگی قرار دارد كه حكايت از افتادن برج بروی خود ميكند  .ولی
طبيعت مجدداً آنرا رويانده است  .جوانه ھای درخت روئيده است  .بدور نقاط زخمی درخت حلقه ھائی نمايان است .
رايموند و روبر آھسته از آنجا باز ميگردند  .روبر كه قدمھای خود را شمرده است ميگويد  :دقيقا ً دويست و پنجاه متر
است .
رايموند با شگفتی به آھنھائی كه در اطراف ريخته است نگاه ميكند  .تكه آھنی را برميدارد و ميگويد :
اين چيزی است كه جستجوی آنرا ميكردم  .نگاه كن .جلوی آنھا صفحه ھای آھن مذاب كه پر از سوراخھائی كوچك است قرار دارد .
روبر ميپرسد  :اثر انفجار است ؟
بله  ،ولی من در اين باره فكر ميكنم .afgazad@gmail.com
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چرا ؟در عكسی كه افسر گشتاپو بمن نشان داد برج واژگون نشده است .در ھر حال اكنون اينجا افتاده است .ممكن است ابتدا افتاده و بعداً ھم متالشی شده باشد  .و از طرف ديگر اين برجی است كه در رديف اول جای داشته وكنار آن پاسگاه بوده است .
شايد در آنجا بھتر بتوانيم تشخيص دھيم كه چه اتفاقی افتاده .در خيابان اصلی براه می افتند و بمحل دومين برج ميرسند  .در آنجا توده ای از آھنھای زنگ زده و كابلھای از ھم
گسيخته ريخته است.
رايموند ميگويد  :فكر نميكردم اينطور شده باشد .
شايد اينجا را بمباران كرده اند ؟در اينجا اثری از حملۀ ھوائی ديده نميشود  .سراسر محوطه ھموار است .پس فكر ميكنی شخص ديگری ھم بخرابكاری اقدام كرده باشد ؟خير  ،از نظر فنی ممكن است پس از ما شخص ديگری باينكار اقدام كرده است .چه نتيجه ای می گيری ؟رايموند بسؤال دوستش جواب نميدھد و در اطراف جستجو ميكند  .روبر ھم مشغول بررسی است  .پس از اندكی
بخيابان اصلی باز ميگردند .
دوچرخه سوار خسته ای بآنھا ميرسد  .رايموند ميگويد  :ببخشيد  ،شما از اھالی اين اطراف ھستيد ؟
دوچرخه سوار متوقف ميشود و ميگويد  :من از اھل بواسيس ھستم .
ممكن است يك راھنمائی كوچك بما بكنيد ؟اگر ممكن باشد با كمال ميل .آيا ميدانيد كه آن برج چگونه واژگون شده ؟آخرين برج ؟بله .يك ھواپيمای المانی باين برج تصادم كرد .مطمئنا ً ؟وقتی اين اتفاق افتد من در باغم بودم .كی اين واقعه روی داد ؟ . . . ١٩۴٣صبر كنيد  . . .گويا در ماه نوامبر بود  ،من مشغول كاشتن سير بودم  .بياد دارم كه ھوای مه آلودی بود .متشكرم  ،اين برج چطور ؟آنكه كنار خيابان است ؟بله .اين برج در سال  ، ١٩۴۵حوالی عيد ژانويه بوسيلۀ يك ھواپيمای فرانسوی واژگون شد .***
خوب .afgazad@gmail.com
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چيست ؟برج
آنھا را ديديم .براستی متالشی شده ؟
بله  ،توسط يك ھواپيمای المانی سرنگون شده .موضوع را تعريف كن .بعد  ،حاال ميخواھيم غذا بخوريم !مارسل و مادلين وسائل غذا را از بسته بيرون ميآورند و روی چمنھا ميگذارند دسته ھای بزرگ گل نسرين در اطراف
آنھا ريخته است.
روبر ميپرسد  :نميخواھيد ھمۀ گلھا را با خود بخانۀ بياوريد ؟
مارسل پاسخ ميگويد  :چرا در ھر اطاق بيشتری خواھيم گذارد .
مادلين اضافه ميكند  :پس از غذا من مقدار بيشتری خواھيم چيد  .كنار برجھا ھم از اين گلھا ھست ؟
ھر اندازه كه بخواھی .رايموند می نشيند و ميگويد  :من بسيار گرسنه ھستم  .نميدانم شما چطور  .كوچولو شيرش را خورده است ؟
بله ولی باو ھم چيزی ميدھم بخورد . . .روژه كجاست .
در اين حوالی مشغولست .ای خدا  ،عجب بچه ايست  ،دو دقيقه ھم نميتواند در يكجا آرام بگيرد !روژه بيا اينجا !
صدائی از جنگل بگوش ميرسد  :من گل می چينم .
يكربع بعد در حاليكه پدرش ميخواھد در يك قوطی روغن ساردنی را باز كند باز ميگردد .
مادرش ميگويد  :اين كار ھميشگی توست  .نانت را بردار و اينجا بنشين .
گلھايم را چه كنم ؟بگذار پھلوی بقيۀ گلھا .مردھا كت ھای خود را در ميآورند و زنھا روی روزنامه ھا می نشينند و با شادی فراوان غذا ميخورند  .در اينوقت
رايموند بياد غذائی ميافتد كه با رفقايش در سن ژرمن خورده بود .
ميگويد  :در حقيقت تمام قضيه با يك پيك نيك شروع شد و ھمينطور ھم تمام ميشود  .ولی ممكن ھم بود كه بدون ما انجام
شود و پس از اندكی سكوت ميافزايد  :زندگی چيزی است كه ھيچگاه قطع نميشود .
مارسل بدو ميگويد  :من منتظر گيالس تو ھستم .
بله راست ميگوئی .بعد رايموند رو بسوی روبر ميكند و ميگويد  :يك داستان سربازی برای ما تعريف من  ،تو در اين كار تخصص داری .
با كمال ميل . . .روبر با دھان پر داستانی را تعريف ميكند و ھمه را بخنده ميآورد  :ناگھان مدلين ميپرسد :
آنمرد مواظب ما نيست ؟كدام مرد ؟afgazad@gmail.com
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مرديكه اكنون از جنگل بطرف ما ميآيد  ،بايد يكی از اعضاء ايستگاه راديو باشد .برای چه مواظب ماست ؟شايد نشستن در اينجا ممنوع است  .برای آمدن باينجا ما از نرده ھا بال رفتيم .به ! او چه خواھد كرد !مرد ناشناس نزديك ميشود .
خانمھا و آقايان نوش جان .متشكريم .نشستن در اين جنگل ممنوع است ؟
خير  ،البته آمدن مردم باينجا ممنوعست ولی با وجود اين ميآيند و گردش ميكنند  .ولی حاال ديگر خطرناك نيست .چطور مگر قبالً خطرناك بوده ؟بله بخاطر مين ھائيكه در اينجا كار گذاشته بودند ولی حاال ديگر آنھا را جمع كرده اند .رايموند پرسيد  :چه مينھائی .
المانيھا نزديك به چھل ھزار مين در اطراف دستگاه راديو كار گذاشته بودند .لعنت بر شيطان عجب احتياطات مسخره ای كرده بودند .بله  ،حتی خيابان اصلی را ھم مين گذاری كرده بودند .آن خيابان را از دو طرف يعنی از سن لوبواسيس مين گذاری كرده بودند  .اكنون ھم ميتوانيد جای آنھا را ديد .اين محوطه در تمام مدت جنگ اينطور بوده .بله تا آخر جنگ .از ابتدای جنگ اينكار را كرده بودند ؟اوه نه  ،مين ھا را المانی ھا در اواخر سال  ١٩۴٢و اوايل سال  ١٩۴٣كار گذاشتند .رايموند آھسته ميگويد  » :درست است « و بعد بلندتر اضافه ميكند  :ميدانيد چرا اينجا را مين گذاری كردند؟بله بخاطر سوء قصد به دستگاه فرستنده .چه سوء قصدی ،كامالً معلوم نشد ولی يك چيز مسلم شد و آن اينكه پس از آن اجازه ندادند كسی بانطرف بيايد  ،حتی كاگرانيكه در آنجاكار ميكردند بايد كارت عبور داشته باشند  .ھمۀ اين اطراف را مين گذاری كرده و شب و روز با سگھا آنرا بازديد
ميكردند .
چھرۀ رايموند می درخشد  .با آرنج خود به روبر ميزند و می گويد :
می فھمی چرا ديگر كسی سوء قصد نكرد ؟روبر بشاش است  ،بطری شراب را بر ميدارد و گيالسی از آنرا بمرد ناشناس تعارف ميكند :
مايليد يك گيالس شراب با من بخوريد .اگر شما خوشحال ميشويد  ،حاضرم .***
آنھا دست در دست و گردش كنان بپای برجھا ميروند  .ھوای خوبی است  .برای استراحت روی علفھا می نشينند  .ولی
رايموند خستگی ناپذير است و باطراف آن محوطه ميرود .
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به روبر ميگويد  :آن حاشيۀ جنگل را می بينی كمی دورتر از آنجا بود كه چرخھايمان را گذاشتيم  .ژگن و آرماند از آنجا
بطرف برج حركت ميكردند من و ويكتور بايد از اينجا رفته باشيم .
روژه ميپرسد  :پدر  ،بگو وقتی المانی ھا بطرف تو نگاه ميكردند تو كجا بودی ؟
چه وقت ؟تو خود ميدانی  ،ھمانوقتی كه آنھا ايستادند و تو تصور ميكردی تير اندازی ميكنند .صبر كن  . . .گمان ميكنم  . . .آن عقب بود !رايموند در حاليكه دستش را دراز كرده است بيحركت می ايستد  .چشمان او نمناك شده است .
از روبر پوزش ميخواھد و ميگويد  :اين حرف انسان را به ھيجان ميآورد .
در آن نقطه ايكه او نشان ميدھد  ،در پرتو سيمين خورشيد دختر كوچك او روزماری ايستاده است  .او سرمست از
سعادت زندگی در ميان انبوه گلھا لبخند ميزند .
پايان
مه ١۴٩٨
پايان ترجمه  .ھيلدزھايم  .المان اگست ١٩۵١
تھيه نسخه الكترونيك توسط سايت
http://farsibooksonline.blogspot.com
كتابھای رايگان فارسی
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