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 Political سياسی

  
  ژان الفيت: نويسنده

   حسين نوروزی:برگرداننده
  پيکان بنوال: فرستنده

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٢
  

  برمی گرديم گل نسرين بچينيم
  

لفين ومصنفين بوده ودانلود و مطالعه اين نسخه ؤيران دارای حق مترجمه اين كتاب در محدوده جغرافيايی ا :توجه

ازنظر ما ھيچ کس و يا نھادی حق ندارد حق مطالعۀ يک کتاب را [.الكترونيك برای كاربران داخل كشور مجاز نمی باشد

  ] ادارۀ پورتال-از فرد ديگری سلب نمايد

  

١  

  

اچه يكه بدور دريابانيك خينزد» ونسن« در جنگل . غال كرده اند  اشالمان یروھايفرانسه را ن.  است ١٩٤٢تابستان سال 

 روشن يۀدر سا. دوند يكنند و باطراف مي میان چمنھا ، كودكان بازيدر م.  چمن ھا نشسته است ی رویده مرديچي پیا

 پناه یكوت و تنھائان انبوه درختان بلند ، دلدادگان بدامن سي دورتر ، در میكم. بافند ي میدرختھا زنھا نشسته كار دست

  . آورده اند 

اه ھست و يش سيموھا.  گشاده و بلند دارد یشانيار بزرگ و پي بسی كوچك ، كله ای چمنھا نشسته اندامی كه رویمرد

رسد كه با دقت ين بنظر ميچن. د يگشاي را می كشد و روزنامه ای چمنھا دراز میرو. رسد ي ساله بنظر میًبا سيتقر

 كه یدوچرخه سوار« : رقصد يك جمله برابر چشمان او ميكه سراسر وقت ، يه است ، در حالمشغول خواندن روزنام

د ي نمای معرفی شھربانۀد خود را باداريب قاتل بوده بايخواسته است او را بلند كند و درصدد تعقيبمضروب كمك كرده و م

 از یكيگشتاپو بوده كه ھفته قبل در  از اعضاء یكيدوچرخه سوار و قاتل خود اوست و مقتول . زند يلبخند م» . 

 یرير او افسر گشتاپو را مجروح نمود ، سپس خودش افسر را بلند كرد و تين تياول. ده است يس بقتل رسي پاریابانھايخ

  ! د يريقاتل را بگ: د ياد كشيبعد دوچرخه خود را سوار شده و فر. ش درآورد ي كرد و از پایبشكم او خال

  : زند ي او را صدا میان چمنھا كودكياز م

  !متوجه باش 
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توپ .  بآنسو پرتاب كرده است در امان بماند ی كه كودكیكشد تا از برخورد با توپين وقت مرد سرخود را عقب ميدر ا

ان يش از آنكه توپ بميشود و پي بلند میمرد از جا. رود ياچه مي دریگردد و غلطان بسويافتد ، باز ميان روزنامه ميبم

  : كند يآنرا برداشته سؤال مفتد يآبھا ب

چكس پاسخ ي ھیستاده اند ولير برابر او ايكودكان ھمه با حالت ترس و تح. نگرد يست ؟ بكودكان مين توپ مال كيا

  . دھد ينم

  . د يخوب ، پس شروع كن -

  . شود ي كه اكنون پاره شده مشغول میًكند و مجددا با روزنامه ايان كودكان پرتاب ميمرد توپ را بم

ً آنھا كه مجددا شروع شده است ینگرد و ببازيمرد بكودكان م» .م يمتشكر« : ند يگويكان از وسط چمنھا باو مكود

  . خندد يم

نام او . ًابا محكوم باعدام شده است يغ» یشيو« شد كه از طرف دادگاه ياندين نميًداست اصوال بايافه مرد پيآنطور كه از ق

 یقي حقیا نامھاي مستعار و ین كتاب آمده نامھاي كه درايینامھا( »آندره « ر انتظار نجا دياكنون او ا. است » موند يرا« 

  .باشد يم. ) اشخاص است 

ن مرد در سال يا. س دفتر است يك رئيً آرام و كامال مانند یافه ايرومند ، با قيست توانا و ني ایآندره مرد چھل ساله ا

. ب گشتاپو است ياكنون مورد تعق. د يا مشغول مبارزه گرديو در اسپاند ي از ادامه كار با ھمكاران خود چشم پوش١٩٣٧

  .  كند ي می زندگین شرائط مبارزه مخفياو در سخت تر.  است پوليسك عكس او در دست ي است و تنھا یاو مخف

نكه ي اید وبرا زنیاچه قدم مياد در كرانه دري كودكان بنگرد آندره با شتاب زیل دارد ببازيشتر ميموند بياكنون كه را

  . كندیره حركت مي جزی بسویكي گذردوسپس از جاده باریچ ميچاپيب نكند از چندراه پي اورا تعقیكس

  .ر دكتريآه روز بخ: زندی نشسته است صدا میمكتي نی را كه تنھا روین جمله مرديآندره با ا

ق باز شده يدقت شانه خورده و فرقش دقش ، با يده موھاي او كشۀچھر.  متوسط دارد یف بر تن و اندامي ظریمرد لباس

  . است » روبر« نام او . ار داردي ھشیاست ، چشمان

 یبان ميك ساير ي دور افتاده در زیروند و در گوشه اي می كافه ای بطرف مھتابیميآندره و روبر مانند دو دوست صم

  . نند ينش

  . د ياوريآقا ، دو آبجو ب -

  : د يگويروبر م

   . ده اميم را ديمن رفقا -

   ؟ یگوئي را م*» ست يگل«  آن  -

  . بله  -

   ؟ یگوئي آه چه م -

س من ياو رئ.  در آورد یر از پايكنفر را بضرب تي» ن يناوار « یروز گشتاپو در كوياو بمن گفت د «  -

 شده ، شما ی مھمات مخفی او مقدارۀدر خان. دانم يمن آدرس او را م. ن شخص چند نامه بھمراه خود داشت يا. بود

نم و يل دارم فرمانده ترا به بيمن م.  است ینكار ضروري ای دو شرط برایول. د ين مھمات را از آنجا خارج كنيد اينتوايم

  . از موارد استعمال آنھا با اطالع گردم 

  !  است یبنظر تو چطور آدم. رد يد مورد مطالعه قرار گيشنھاد باين پي ا -

  .  كنم ی نمیچ گونه تعھدينه ھين زميدانم و در اي می من او را آدم حساب -

  . ات را بحساب گروه مقاومت خودش بگذارد ين عمليخواھد ايًقطعا او م -
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د حساب موارد استعمال يرا او باين شرائط تنھا بخاطر لندن است زياو گفت ا. نطور باشد ي ممكن است ا -

  . رسد بدھد ي را كه از آنجا میمواد

  . توان كرد يم. ست ين كار مشكل ني ا -

  ی من بھتر ست كه مھمات پھلویكارا بمن گفت برا او آش -

  

  نرال شارل دوگل  ج  افراد دسته مقاومت منسوب به *       

  . فتد ي بماند و بدست دشمن نی مطمئنیشما در جا

   است ؟ یزھائي چه چین مھمات مخفيا -

  .ك يپالست -

  ن موضوع راست باشد ؟ ي ایكنيفكر م -

  . بله  -

  ! ل گرفت يا از او تحود آنھا ريار خوب ، پس بايبس -

  . ند آنھا را نخواھد داد ي را نبیگرير از من شخص ديتا بغ -

  . ست يًن مسأله كامال روشن نيا -

  ست ؟ يم تو چيپس تصم -

 شما را ی ببر و مواظب باش تا كسیگري دیپس از مالقات او را بجا . یًد قبول كرده و شخصا او را مالقات كني تو با-

ر بده و كوشش كن خود را از مھلكه نجات يي ، جھت خود را تغی شدیعير طبي غی وجود موارداگر متوجه. ب نكند يتعق

   . یدھ

  . اد فكر نكن ين باره زيدر ا -

  » . ا ، من آنجا منتظرت ھستم ير بمحل موعود بي گذشت ، بدون تأخیان بخوبياگر جر- 

  م ؟ يد باو بگويراجع بتوچه با-

   . ید بگوئيچوجه نام مرا نباي بھی فرانسه است ولیزانھايز جزء پارتيس و نيت پار او جزء گروه مقاومی بگوئیتوانيم-

   ؟ یني او را به بیتواني میك. ار خوب يبس-

  . فردا -

م آنجا را بتو نشان خواھم داد ، ي دورتر برویاگر كم. ن كار مطمئن تر است يرا اينم ، زي او را به بی خلوتید در جايبا-

  . م يماننجا نين ايش از ايب

  اورده ي ما را نیشخدمت ھنوز آبجوي پیول-

   یتشنه ھست-

  ر ، يخ-

 مالقات یبرا.  من وقت ندارم ی ندارند ، ولیچگونه عجله اينجا ھيان ايمشتر. م يم حركت كنيتوانيار خوب ، پس ميبس-

  . رسم ير ميقه دي كه امروز دارم ، پنجدقیگريد

حركات و طرز حرف .  نشسته است المانیسوان بور ، كنار دو سرباز ي ، با گ آراستهی چند متر از آنجا ، دخترۀبفاصل

  ! مواظب باش : غرد ير لب ميروبر ز. رسد يزدن او مشكوك بنظر م

  . كشد يو آنگاه او را بعقب م!  نكن كه متوجه شوند یطور: د يگويآندره م

***  
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چگونه يداد ـ ھي كودكان كه چند ساعت قبل نشان می بازی تماشایگر براياكنون د. كند يموند بساعت خود نگاه ميرا

  .  ندارد یرغبت

  . رسد ينوقت آندره ميدر ا

افتند و ي مشوش شده اند براه میك مالقات نا بھنگام كمي كه از یمانند دو شخص معمول. رود ي او میموند بسويرا

  . پردازند يبصحبت م

 ما از كار خود یاد وقت ندارم ، گوش كن رفقايمن ز:  كند ی مرسند آندره شروعي میابان خلوت و آراميپس از آنكه بخ

  . ست ي نی كافیار خوب است ولي بسی انفرادیترورھا. د باز ھم بر سرعت كار افزود ي بای ھستند ولیار راضيبس

  . م يستي مشغول نی انفرادیما تنھا به ترورھا-

د ين گروه بايار كوچك و محدود است ، اي ھدف آن بسی ول انجام دادهیار عالي بسی كارھائیدانم گروه والميبله من م-

  .  خارج گردد ی ھم از صورت پنھانیت شود ، كميتقو

  . ست ينكار ساده نيا-

 ی و پاسگاھھای ، مھمات جنگی اگر وسائل ارتباطیم ولي بشوالمان مھاجم یشرفت قوايم مانع پيتواني نمیالبته ما بتنھائ-

  . م ي بنمائیكنند كمك مؤثريكار مي ما پی كه برایم توانست بآنھائيم خواھين ببري از بیتراس بزرگي آنھا را با مقینظام

   . . . یست وليرممكن نين كار غيالبته ا-

 بر آن وارد ی بزرگید ضربه ھايات دشمن گردد بلكه باي مانع عملیست كه گروه شما به تنھائين نيتوجه كن حرف سر ا-

  . آورد 

   ؟ ی كرده این باره فكريتو در ا. ن باره گفتگو خواھد شد يم و در اين كار كیگريد طور ديبا

  . ده ام يشين باره اندي در ایبله ، مدت دراز-

   ؟ یكجا را در نظر دار-

  . س است يلومتر دورتر از پاريس را ، پنجاه كيدستگاه فرستنده سنت آس-

  . كند يھا كار مالماني یگ جنی ھای كشتین دستگاه فرستنده برايا.  است یار خوبيفكر بس-

  . دانم يم-

  د ؟ يات را شروع كنيد عمليتوانيم-

  . د درصدد بود يدر ھر حال با-

   ؟ یكنيتو چه فكر م-

  .  باشد یم كافيا دو برج آنرا نابود كنيك يكنم اگر ما يتصور م-

   ؟ یه كرده اي تھینكار طرحي ایبرا-

  . م يخواھيز چند مرد كار مينكار قبل از ھر چي ای بنظر من برایر ، وليخ-

  . نكار را كرد يد ايم ، باين افراد ما دارياز ا-

  . م ي در دست داشته باشینكار مھامات كافي این شرط كه برايبا ا-

   ؟ یچه مھمات-

  . ست ي نین كافيم و ايم كه خود درست كرده اي در دست داری آتش زننده ، ما تنھا بمبھائی و كپسولھای قوۀمواد منفجر-

م ين مطلب را بتو بگوي ایستيبايقت من نميگوش كن در حق. ن موضوع قرار دارد يشه در برابر ما ايھم. درست است -

  . م يم مواد الزم را بدست آوريكنم بتوانيش رفت تصور مي اگر كارھا بنحو دلخواه پیول

  از چه راه ؟ -



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ی دارند ولینھا مھامات باندازه كافيبطه برقرار كرده ، است ھا راي از رھبران گروه مقاوم گلیكي كه روبر با یدانيتو م-

كنم بتوانم از آنھا يتصور م. ن شخص آشنا كند يد مرا با ايمن به روبر گفتم كه او با. كنند ي اقدام نمیاتين بعمليبا وجود ا

  . رم ي مھمات بگیمقدار

  نشخص مھمات را بما واگذار خواھد كرد ؟ ي ایكنيفكر م-

  . م يد آنرا بدست آوريب شده باير ترتمن معتقدم بھ-

  م آورد ؟ ي آنرا بدست خواھی قطعۀجي نتیك-

  . فردا -

  . ت دستگاه فرستنده آگاه شوند يس خواھم فرستاد تا از موقعيار خوب ، من دو نفر را بسنت آسيبس-

  .  دارم یبا تو كار.  باغ وحش در انتظار تو ھستم ی برابر در ورود٩فردا صبح ساعت 

  . ار خوب يبس-

  .  افتند یآنوقت در جھت مخالف ھم براه م-

  

٢  

  

اكنون او باتفاق . نند يگر را به بيكديًآندره ، روبر را در جنگل ونسن مالقات كرد و قرار شد كه ساعت ده صبح مجددا 

 یكه كسيرشوند و بطويكنند داخل جنگل مي می را بررسیپس از آنكه ھر دو آن حوال. روند يموند بمحل موعود ميرا

  .نگرنديابان مي خیمتوجه آنھا نشود با حال انتظار بسو

ن ي ایكه طي شده و با وجودیش داخل دسته والميروبر از چھار ماه پ. تواند از وجود آنھا در جنگل آگاه گردد ي نمیكس

 یواگذار نم باو ی را به تنھائی كسب كرده است كاری درخشانیتھايات شركت جسته و موفقي از عملیاريمدت در بس

باو . باشد يكرده است و اكنون ھم با آنھا در ارتباط مي میست ھا ھمكاري ورودش گفته كه ابتدا با گلیروبر در ابتدا. كنند 

 اسلحه و مھمات ین راه بتوانند مقداريست ھا در ارتباط باشد بلكه از اي مقاومت گلیروھاياجازه داده شده است كه با ن

وسته مراعات يد پيمعلوم شده است با. ش آمده كه آموزنده است ي پیع ارتباطات تا بحال مواردن نويدر ا. بدست آورند 

 تأمل برفتن یكند كه بدون اندكي جلب نظر میتنھا دوچرخه سوار. شود ي مشاھده نمیابان مقابل كسيدر خ. اط را كرد ياحت

 باشد كه ید كسي كه با اوست بایگريشناسند و مرد ديمآنھا روبر را . شوند يدا ميناگھان از دور دو نفر پ. دھد يادامه م

  . شوند يك مي ھستند نزدیدھند كه مشغول صحبت جالبين نشان ميكه چنيآنھا در حال. ن مالقات شده است يخواستار ا

مه ي نن جھت آندره تايا نامطمئن كند و از ايمناك و يد مراعات شود كه انسان را بيچگاه چنان سخت و شديد ھياط نباياحت

  . ن مالقات باشد يماند تا از دور مواظب ايموند در ھمانجا ميرا. رود يشواز آنھا ميراه به پ

  . توانم با شما آشنا شوم ينكه ميخشنودم از ا: د يگويكند ميكه دست خود را دراز ميمرد ناشناس در حال

  . . .  خشنودم ین آشنائيمنھم از ا-

  . ست ي الزم نیمعرف: د يگويروبر م

  : كند يبالفاصله شروع بصحبت درباره مطالب موجود م. را دارد يار جالب و گي بسیرد ناشناس رفتارم

نكار را ياگر شما ا. رون برده شود ي بی مھمات از خانه اید مقداريح داده است ، بايًدوست شما مطالب را كامال توض-

  .د يافزاي خود میرويد دشمن با تصرف آنھا به نينكن

   اطالع است ؟ ید كه گشتاپو از وجود آن بيئن ھستًكامال مطم-

  البته -
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  د ؟ ي در دست دارین موضوع چه دالئلي اثبات ایبرا-

ن من ياضافه بر ا.  با او صحبت كردم  تيلفونله يباشد ، امروز صبح بوسي از افراد گروه من میكين خانه يدربان ا-

د يتوانيمن جلو خواھم رفت و اگر دروغ گفته بودم م.  كنم یمراھخواھند مھمات را حمل كنند ھيتان را كه ميحاضرم رفقا

  . د يبضرب گلوله مرا از پا درآور

  شود مھمات را خارج كرد ؟ ي مینان دارم ، كيمن بشما اطم-

  . ن اھمال و تأمل كرد يشتر از ايد بيبنظر من نبا. د آنجا را ھمراه دارم يد ھم امروز ، من كلياگر شما بخواھ-

  د از آنجا حمل كرد ؟ ي را بایھائزيچه چ-

  . شش چمدان -

  ست ؟ يات آنھا چيمحتو-

  . اسلحه و مواد منفجره -

   یرا كميز. م ينكار اقدام كنيم باي توانیما تا فردا نم-

  . م يم تا خود را آماده نمائيوقت الزم دار

  . ابد ين است گشتاپو بآن دست را ممكيد زيندازير نينكار را بتأخيش از آن اي پیرم وليپذين موضوع را ميا-

  . ار خوب فردا حمل خواھد شد يبس-

  د كرد ؟ ين مھمات چه خواھيشما با ا: ماند ي میك سؤال باقي یول-

  . م كرد يھا را نابود خواھالماني-

  . ًقا بدانم يد موارد استعمال آنھا را دقي من باین مسلم است وليالبته ا-

  . م ي را منفجر كنالمانی ی جنگی ھایم دستگاه فرستنده كشتيمصمم ھست-

  . . . ست ي نیس كار كوچكيد ؟ انفجار سنت آسيكني اقدام مید بچه كار بزرگيدانيم–

  . م ي داشته باشینست كه مھمات كافي ای مطلب اساسی ما روشن است ولین موضوع برايا-

» آنفر ــ روشرو « واقع در » فورت  بلیرھايش«  كافه یفردا ساعت سه در مھتاب. د آورد يمھمات را بدست خواھ-

  . ست ين خانه چندان دور نيا. من آنھا را بمحل موعود خواھم برد .  شما ھستم یمنتظر رفقا

  ست ؟ يآدرس آنجا چ-

   . ٢٢ فروآدو شماره یكو-

  .  اقدام بكار را بشما خواھد گفت ۀقيق من فردا صبح طريم كرد و رفين باره فكر خواھيار خوب ، ما در ايبس

  . ار خوب يبس-

  . م ي كنیم خداحافظي توانیاكنون م! كنم يتصور م-

  . م ينيگر را ببيكديًدوارم مجددا يام: د يگويفشرد ميكه دست آندره را ميمرد ناشناس در حال

  . دار يد ديبام-

  

***  

   .  مجزا از ھم عمل گرددۀد توسط دو دستي بایعنينكار شمال دو قسمت است ، يا: آندره گفته بود 

د يموي رایگري دی قسمت دوم فرستادن مھمات بجای خارج كردن مھمات از خانه ، روبر ، و برایعني قسمت اول یبرا

  .  نبود یچگونه بحث و ترسي ھیگر جاياكنون د. ات فكر شده بود يمسؤل بودند ، درباره تمام جزئ
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 در یستينكارھا باي حمل نمود ، ھمه ایگري دیجارون آورد و آنھا را بي را بی داخل شد و چمدانھائی بخانه ایستيبايم

  .  گردد یروز روشن عمل

 یابان متوقف و در انتظار آن باشد كه كسيا در خي. ن خانه باشد ي امكان دارد گشتاپو در ایست ولين كار سخت نيالبته ا

  . گرددين غفلت سبب مرگ ميكوچكتر. مھمات را بخارج حمل كند 

ن كرده ييًقا تعيان كار را دقيما جر: د يگويزند بآنھا مي قدم میقش در بولوار اگوست بالنكي رفكه با دو نفريروبر در حال

ك يد با يگر باي دۀن موقع دستيدر ا. م بود ي انفرـ روشر خواھیم ساعت سه در كوي حركت كنیاگر بطور معمول. م يا

 ی رویچگونه اھماليست ھين جھت ممكن نيم و از اين كردييًشب ما وقت را كامال تعيد. ابان ارولئان برسد يارابه از خ

  . دھد 

  » . د كرد يم چه بايديپس از آنكه بآنجا رس« : كند يد سؤال ميرسيآلبرت كه سر بزرگش مانند ھركول بنظر م

ست ي بۀد با فاصليبعد با. شود يم او بلند ميك شديكه نزديھنگام.  نشسته است یمرد»  بلفورت یرھايش«  كافه یدر مھتاب-

  . م يب كنيمتر او را تعق

  ست ؟ يم چيد انجام دھيكه ما بايًاصوال كار-

در . ست ي دور نیلي خواھد برد كه از آن كافه خیاو ما را بخانه ا. م يب كنيمان را تعقيد راھنمايما با. ًكامال ساده است -

م و يآورين ميم پائيداريدانھا را بر مبرد ، چمياو ما را بطبقه سوم عمارت م. م ي شویك مي خانه بآن شخص نزدیپله ھا

  . ست يگر بما مربوط نيه كارھا ديبق. م يگذاريكه جلو خانه است ميدر ارابه ا

  ست ؟ يچكس نين خانه ھيدر ا-

ن شخص يًد قبال بايآلبرت تو با. م يفرستينجھت شما را مسلح بآنجا ميً بود ، قطعا گشتاپو است ، از ای اگر كسیر ، وليخ-

   . یدرنگ او را ھدف قرار دھيد بياگر دروغ گفته بود با  . ید چشم از او برداري و نبای ، در را باز مگذاریك شوينزد

  . شل از عقب مواظب ماست يمن بفاصله دو سه متر با تو خواھم بود و م

  . ست ي ما نین شخص از رفقايا: كند ين افراد دسته سؤال مين نفر از اي سومیعنيشل يم

  . ر يخ-

   ؟ ی شناسیا ماو ر-

  . ر خواھد گذشت يكنم كار بخيبله ، تصور م-

ن يچطور ا. كند يشان مي فكر مرا پریزيچ« : شب گذشته آندره باو گفته است . ً روبر باطنا ناراحت و مشوشست یول

و  از وجود گشتاپیگر اظھار نگرانيشناسد و از طرف دين خانه را ميكطرف ترا مطمئن ساخت كه فقط او ايشخص از 

  » د ؟ ياين خانه بيا ممكن است كه گشتاپو ناگھان بسراغ ايآ. كرد يم

* * *  

  . د ؟ خود اوست يني بیآن شخص را م: د يگويروبر م

ند يبيكه آنھا را ميكند ، وقتيبجانب آنھا نگاه م.  متفكر نشسته است یتابد و در پرتو آن مردي می بمھتابیآفتاب گرم

ش يروبر و رفقا.  شود ی فروادو رھسپار می كوی آھسته بسویر امتداد بولوار ، با گامھاشود و ديبالفاصله از جا بلند م

در انبوه .  دھند یش با فواصل معھود دنبال او براه ادامه ميرفقا. رود يشوند و آلبرت تنھا جلو مي متوقف میابانيچ خيدر پ

 كه ی آنفر مردی آنھا در كوی پنجاه مترۀ بفاصل.كند ي بآنھا توجه نمین ھا كسيآمد و شد مردم و ازدحام فراوان ماش

  .  كشد ی را می بتن دارد ارابه ایروپوش آب

 ین جھت كميستاده است و از اي اینير زمي راه آھن زی شود كه جلویموند ميقش راي رفۀن لحظه روبر متوجيدر ا

  . شود يمطمئن م
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شود ي از آنجا نمیاديكرده است و عبور و مرور زمحصور » مونپارناس «  قبرستان یوارھاي فروادو را دیكطرف كوي

 .  

 ٢٢كنند و داخل خانه شماره يست آنرا رھا مينكه ارابه متعلق بآنھا نيكنند مثل اي می كه ارابه را ھمراھیچھار نفر

 آھسته از پله ھا باال.  است یموضوع بغرنج. نند ي بی را آنجا نمی كسی گذرند ولی اطاق دربان میشوند ، از جلويم

  . روند يم

 ی از درھایكياگر ناگھان .  دھند ، او مواظب راھرو و پله ھاست یگران برفتن ادامه ميماند و دي عقب میشل كميم

  . ان است ي درمیًآنجا بازشد مسلما خطر

كند ، يد مي كلی آورد و آنرا داخل جایبش در مي از جید كوچكي شود ، كلیدر طبقه سوم عمارت مردناشناس متوقف م

ستاده و آماده ي حركت ایك متر از او روبر بيب كتش است ، بفاصله ي جیاه آلبرت بدر دوخته شده و دست راستش تونگ

  . كشد ي پله ھا انتظار میشل جلويم.  كند یراندازياست تا در صورت لزوم ت

شود بعد روبر با نوك يت داخل مابتدا آلبر. بش كنند يفھماند تعقي بآنھا میشود ، و با دادن عالمتيمرد ناشناس داخل اطاق م

 براھرو و یگر نگاھيكبار دينكه يشل پس از ايم. ست ين خانه ني در ایگرير از آنھا كس ديكند ، بغيپا بدنبالش حركت م

  . د يآي آنھا می اندازد بسویپله ھا م

  . نجاستي مھمات ا. ، ھمانطور است كه گفتم یني بیم: د يگويگرداند و به روبر مي خود را برمیمرد ناشناس رو

 یچمدانھا«: د يگويكند و مي از چمدانھا را بلند میكيروبر .  دارند ین جاي زمیه ھمند رويًشش چمدان نو كه كامال شب

  . ز در آنھاست يدانند چه چيرد تنھا او و مرد ناشناس مي گی او را فرا میماي سیلبخند درخشنده ا»  است ینيسنگ

  . م يآئيد ما بدنبال شما مين ببريد و بپائيام دو چمدان بردارھر كد: د ي گویش ميروبر برفقا

 یك چمداني كه ھر یدارد و سپس بھمراه روبر ، در حاليكند و چند كاغذ برميزكاوش مي میمرد ناشناس باشتاب در كشو

  در دست 

  . روند ين ميدارند پائ

  . اظب ارابه اند  گذارند چھار نفر مویچمدانھا را در ارابه م.  شوند یابان ميوارد خ

قه روبر يپس از چند دق.  افتند ی براه میك در جھتيفشارد و ھر يمرد ناشناس دست روبر را م. كار شما تمامست 

نھمه ي این كار آساني چنی برایراست« : دي گوی اندازد میش را باال مي كه شانه ھایآلبرت در حال. رسد يش ميبرفقا

  . ده است يكار آنھا بانجام رس.  شوند ی از ھم جدا میابانيچ خي در پسرانجام» اد بود ي زیاطيمقدمات احت

* * *  

 است یكند كه مشغول خواندن تابلوئين وانمود ميچن. ستاده است يموند ايابان رايگر خي در طرف د٢٢ ۀك خانه شمارينزد

  . ت خود ھستند ك در پسي او ھر یرفقا. ش است ي غفلت متوجه طرز كار رفقاین ضمن بدون لحظه ايو در ا

كند و منتظر است تا ي پنھان میك خانه ايدھد و خود را در جلو خان تاري را جلو خانه قرار می دستۀ از آنھا ارابیكي

  . رسد يك بار بر بنظر ميًن جھت كامال مانند ي رنگ دارد و از ای آبی لبه دار و روپوشیكالھ. ارابه پر شود 

دند كه يك از آنھا دي قبل ھر ۀقيچند دق. ستاده است ي آنھا ایگر از رفقاي دیكيوبوس ستگاه اتي دورتر از آنجا ، در ایكم

رون آمدند و باالخره مرد ناشناس و يقه دو نفر از آنھا بيش وارد خانه شدند و بعد از چند دقيچگونه چھار نفر از رفقا

  . ده است يقه بطول انجاميًرون آمدند ؛ خارج كردن چمدان ھا جمعا شش دقيمانده بيروبر با چمدان باق

روبر بعالمت حركت دادن چمدان ھا ، كالھش را از سر بر . شوند يدھند و دور ميفه خود را انجام مي اول وظۀدست

  . د يآيابان بحركت مي خی سنگفرشھایكشد بروي رنگ آنرا می با روپوش آبی كه مردیحاال ارابه ا. دارد يم

  اده رو ارابه يت در پستگاه اتوبوس منتظر اسي كه در ایشخص
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  .  افتد یموند در ھمان جھت براه ميابان رايگر خيكند و در طرف ديب ميرا تعق

 یست ولي نیس كار سخت و مشكليلومتر راه رفتن در پاريدو ك. لومتر راه بروند تا بمقصد برسند يد دو كين دسته بايا

 بود كه پوليس یاريد متوجه ھشيست فقط بايكار ن در یمخالفت.  است ١٩٤٢س سال يد فراموش كرد كه حاال پارينبا

ش از خزائن بانك ي آنھا بین لحظه براي را مواظبت كرد كه در اید چمدانھائين است ، عالوه بر آن بايوسته در كميپ

  شود ـ مھم و با ارزش است ي مسلح مین ھايفرانسه ـ كه با ماش

  

  

  

٣  

  

برند دو ي مقصد می فروادو بسوی آنھا را از كویات گرانبھايش چمدان ھا و محتويموند و رفقايھمان وقت كه را

ش ينھا دو تن از رفقايا. كنند يرود حركت ميم» كسون « به » ل يكورب«  كه از یابانيدوچرخه سوار خسته در امتداد خ

 آنھا آرماند  ازیكينام .  كنند یس را بررسي سنت آسۀت دستگاه فرستنديت دارند موقعيموند مأموريھستند كه از طرف را

  . ست ي او ھم نۀ دارد و تا سر شانیكتور اندام كوتاھيقش وي متر ، رف٨٠/١ است ، با قامت یاو مرد. است 

  » ! ست يق عجب گرمائيآه رف« : د يگويكند مي خود را پاك میشانيكه عرق پيآرماند در حال

  . م يستي بایبگذار كم: كند يشنھاد ميكتور پيو

  . اد ستيم اي بعد خواھیكم-

براه خود . دھد يكتور جواب نمي شود ، ویده نمي دینجا خانه ايا« : د يگويگذرد ؛ آرماند مي میه پر درختيابان از ناحيخ

ن برجھا در يا. ان است يس نماي سنت آسۀ دستگاه فرستندیدر آن دورھا از پس انبوه درختان ، برجھا. دھند يادامه م

  .  گرفته اندی آسمان جاۀنيك خود در سيز و باري تیقسم شده و با انتھالومتر مني چند كۀك خط بفاصليامتداد 

  . م ين راه برويبگذار از ا: د يگويكتور ميرسند ويابان ميچ خي بپیوقت

  . م ين راه برويد از ھميبا-

  . روم ين راه ميمن از ا. خوب پس ، تو تنھا برو -

  . شوند يھر دو متوقف م

  . م يم بدستگاه فرستنده برسيتوانين جاده مياز ا. م يد از طرف راست برويم كه بايوگيبتو م: دھد يح ميكتور توضيو

  . م يًن جاده كامال تنھائيكه در ايم ، در حالي بگذریان دھكده ايد از ميم بايابان ھم بروين خيبله اگر از ا-

   . اد استي زیلي ندارند ، فاصله برجھا تا دھكده خیچگونه ارتباطيبرجھا با دھكده ھ-

  . م يم از آن دھكده بگذريخواھينست كه نميم ايروين راه نمي كه از ای از عللیكي-

م يم كه بشمال دستگاه فرستنده برسي بروید طوريبا.  صبر كن ی ؟ كمیدانيد ، ميم رسيكجا خواھيم ين راه بروياگر از ا-

م بمركز دستگاه يدوارينصورت امير اد.  است ین منطقه مشرق و شمال شرقين قسمت اي نقشه ، پردرخت تری، از تو

  . م رفت ي خواھی از نقطه غربیكنيم ، اگر قبول نمين راه برويد از اي كه بایكنيل قبول مين داليم ، با وجود ايفرستنده برس

  . ل قانع نشدم ين دالي با ایار خوب وليبس-

گذرند و آن را پشت سر يم» كرن« قطار ستگاه يلومتر راه از كنار اي دو كیپس از ط. شوند يًمجددا سوار چرخھا م

  . گذارند يم

  .  با آنھا قرار دارد ی اولۀ دستگاه فرستنده ھنوز ھم در ھمان فاصلیبرجھا
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  . م يده بوديم حاال رسي اگر از آن راه رفته بودیني بیم: د يگويكتور ميو

 از درخت یكه آن راه بطور قطع خالين جاده با جنگل محصور شده است در حاليدر ھر حال ا.  نبود یآن كار مطمئن-

  . است 

 آن با یكشد كه بر رويرون مي بیان جورابش تكه كاغذ كوچكيآرماند از م. ستند ي ایًرسند و مجددا ميك چھارراه ميب

  .  رسم شده است یخطوط روشن وسط نقشه ا

شود كه از شمال ي از آن جدا میانابيرود ، در آنجا خيابان به سن پورت و از آنجا به سن لپو مين خيخوب ا: د يگويم

» س البرتراند يبواس« م به ي گذرد و اگر آن را ادامه دھیًبطرف جنوب امتداد دارد و ضمنا از كنار دستگاه فرستنده ھم م

  . ميحركت كن» سن لو  « ید بسويد بعد بايم رسيخواھ

  . م ي گذرد بحركت خود ادامه دھینگل مان جيك كه از مي بارۀن جادي كنم كه در ایشنھاد ميمن پ: ديگويكتور ميو

  . م ينيم ببيتوانيم بھتر مي بروی اصلۀ اگر از جادیول-

  . م ين جاده بازگرديم از اي توانیوقت بازگشت م. م ي شویك مين راه بدستگاه فرستنده نزدي از ایبله ول-

  . است ًجنگل مسلما تحت نظر . ست ينكار چندان عاقالنه ني بنظر من ایار خوب وليبس-

  . د يم ديخواھ-

***  

  : د ي گویشوند ، آرماند مي سرخس ناگھان متوقف میان بوته ھايكتور و آرماند در ميو

  . ر مخصوص نگھبانھاست ينجا خط سيا. ًكامال ھمانطور است كه من گفتم -

 با ی كمۀتنده در فاصل فرسیبرجھا.  شوند ی كنند و داخل جنگل می پنھان میشه اي خود را در بیچرخھا. شوند ياده ميپ

رسد ، ي نگھبانان بگوش می پایك صداي بارۀك شوند ، از جادين بآنھا نزديش از اي امكان ندارد كه بیآنھا قرار دارد ول

  .  شود یك ميرسد ، صدا ھر لحظه نزديصدا م

  . د گذشته باشند يد بايگويكتور ميشود وي گامھا دور می صدای وقتیپس از لحظه ا

  . خزند يش ميك روشن جنگل پي كنار تاراط تايبا احت

  .  است ینجا پست نگھباني دورترا ایشودكرد ، كمي نمینجا كاريدر ا: د يگويآرماند م

   یشتريم اطالعات بي توانینجا ميدر ا: كند يشنھاد ميكتور پيو

  . م يبدست آور

  . . . نند  كی را بررسیت آن حوالي افتند و درصددند موقعیان جنگل براه ميبا دقت در م

***  

ن راه يدر ب.  كرده اند یشان را مخفي كه چرخھای بھمان جائیعنيگردند ، ي باز می اولی ھر دو بجایپس از ساعت

 یل كارشان شده است ولين كار موجب تسھيرزن راه را بآنھا نشان داده و ايپ. كند يخورند كه چوب جمع مي بر میرزنيبپ

  . ر نگھبان ھا جلوتر بروند ياند از س نتوانسته ی آن نواحۀدر موقع مطالع

  . م ينجا بگذريم از ايتوانيد ؛ نميگويآرماند م

  . كند ينطور فكر ميرا خود او ھم ھمي دھد ، زی باو نمیكتور جوابيو

  . م ي بگذری اصلۀد از جاديحاال با-

  . مينه رفتار نكرده باشكنم چندان عاقاليده باشند تصور ميمان را نديخدا كند چرخھا: د ي گویكتور ناگھان ميو

  م ؟ يم بكنيتوانستي میگريچه كار د-

  م ؟ يائيگر بيم از طرف ديتوانستيم-
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   ! ی داخل جنگل بشویخواستيتو م-

  . م يكنيگر دستگاه فرستنده حركت مي كه بطرف دیرا تو معتقد نبوديز-

  . ست ي مشجر نیآن نواح-

  . دھند ين افتاده براه ادامه مي پائین ھستند و با سرھاي غمگین كاوش ابتدائياز ا

   ؟ یمتوجه شد: پرسد يكتور ناگھان ميو

   را ؟ یچ-

  . شوند يكربع عوض ميكربع به ي ھا یگشت-

  ست ؟ يخوب ، مقصودت چ-

  : گران بالفاصله اعالم خطر خواھند كرد يم ، دي از آنھا را نابود كنیكياگر -

***  

در حركتند ، ھنوز ھم اطراف آنھا را انبوه » بواسم البرتراند  « یسو از سن لو بی اصلۀاكنون ھر دو در امتداد جاد

  . درختان جنگل پوشانده است 

  د ؟ يم رسيبه برجھا نخواھ-

  ! نجاست يا-

در دو . باستيار جذاب و زي دشت كه در برابر آنان دامن گسترده بسۀمنظر. شود ي می منتھیعي به دشت وسی اصلۀجاد

.  آسمان سر بر افراشته اند ی دستگاه فرستنده بسوی ھر صد متر برجھاۀكند بفاصليكار مطرف جاده تا آنجا كه چشم 

  . ده و آنتن ھا بھم مربوطند ين چسبي بزمیادي زی آھنیمھايبرجھا با س

 یمھاين سي پوالدیان برجھايباد از م. رسد يج ، بگوش مي خلی آبھاۀ مانند ھمھمیكنند و صدائي را حس میم بادينفس مال

  .  گذرد یط آنھا مراب

  . م ي تأمل كنینجا كميدر ا: د يگويكتور ميو

  .  خواھند ی ، اگر متوجه ما شوند اسناد ما را میني بین اشخاص را نميا-

  . ستاده اند ي نگھبانان ای در خروجیجاده در دو طرف با نرده ھا محدود شده است و جلو

 آنكه ین كار را خواھم كرد ، بعد بينه ، حاال ا« - ا نه ي را شمرده برجھا: پرسد يرود مي راه مینكه مدتيآرماند پس از ا

. ست يد ، ترا بخدا آنجا نايگويستد ، آرماند با خشونت مياي مید و در كنار گودالي آین ميقش شود از چرخ پائيمنتظر رف

  .  كه آنھا متوجه شوند یكني میتو كار

  نكار را ھم كنترل كنند ؟ يتوانند اي ؟ آنھا میچ-

  . رساند ي آنكه معصل كند خود را باو می متر با او فاصله دارد و او ب٢٠٠ب يقش قريرف

 ھر یھر برج ده طبقه دارد ، بعلت بزرگ. طرف چپ چھار برج و طرف راست دو برج قرار دارد : د يگويكتور ميو

   ١٠كدام 

  .  آنھا را محكم كرده است ی آھنیمھايمتر با ھم فاصله دارند ، س

نجا ين ايش از ايست بيز نيكنم جايتصور م. رون رفت يان گرد و خاك بيد از ميبا. م يدي دی كافۀبانداز. خوب ار يبس-

  . م يبمان

  . م يگرديم و با قطار برميخوري غذا میدر آنجا كم. م يحركت كن» ملون « كنم بطرف يشنھاد ميمن پ-

  . گر عرق كرده ام يم و از طرف دلومتر سرپا باشيم شصت كيتوانيست و نميحال من چندان خوب ن-

  . م ينجا دور شويد زودتر از اي بایموافقم ول-
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***  

 كه كنار یده است و ھر دو در حاليشب فرا رس. شوند يرود سوار ميس مي كه از ملون بپاریكتور در قطاريآرماند و و

   . نگرنديگذرد مي را كه از برابر شان میستاده اند دشت و مناظري خود اۀ كوپۀپنجر

  . شوند يد مي سپی سرخ و زمانیشود كه گاھيده مي دیف چراغ عمودي آسمان ، دور دست سه ردۀنيدر س

  » ست ؟ ينھا چيا« : پرسد ي میآرماند از مسافر

  شوند ؟ ين چراغھا كه آنجا روشن و خاموش ميا-

  بله ؟ -

  . س است ي سنت آسۀ دستگاه فرستندینھا برجھايا-

  چقدر ارتفاع دارند ؟ -

  . ست و پنجاه متر ارتفاع دارند يًقا دويدق-

  .  آنھا ، از دور قناعت كرد ید فقط به تماشاين روزھا بايدر ا« كند ، يو سپس مسافر اضافه م

  : چرا -

  . ك شود ي به آنجا نزدی گذارند كسیھا اشغال كرده اند و نمالمانيدستگاه فرستنده را -

 از یكيًقطعا او : كند يكتور فكر ميو. كشد يه است ، ابروانش را درھم م دوختیمرد ناشناس به كتش سه نشان پارچه ا

  . مانند پدر من :  اول است یان جنگ جھانيجنگجو

  

  

  

  

٤  

  

  .  بامداد است ٧ساعت 

. كند يد حركت مي آیرون مين بير زميستگاه سن ژاك از زيكه پس از ا» ون يناس–اتوال  « ینير زميآندره با قطار ز

 دوخته است یكند آندره چشمانش را به نقطه ايس حركت مي پاریابان ھاي خید و رويآيرون مير از تونل بكه قطايھنگام

 زندان ی چھارده متریوار ھاينجا از پس ديشبھا در ا.  دارد یابان جاين نقطه زندان سانته است كه طرف چپ خي، ا

موند يد رايشا! م ؟ سانته يما گرسنه ھست! م يخواھيغذا م: زنند ياد ميان فري زندانیگاھ. رسد ي مارسبز بگوش میصدا

ن لحظه يدر ا. نجا خواھند آورد ي اگر او را در ھمانجا بقتل نرسانند بایكنند ، ولي میابتدا او را بازجوئ. نه . آنجاست 

  . ر شده است يقش دستگي رفیچنان افكار آندره مشوش است كه گوئ

موند حاضر نشده بود ، آندره ي رایموند را مالقات كند ولي قرار بود را فروادویشب گذشته پس از حمل مھمات از كو

موند يرا.  نداشت ین اطالعيش از ايب.  داده شده است ین قدر اطالع داشت كه چمدان از خانه خارج و در ارابه جايھم

. ًكامال برخالف عادت اوست ن كار يا. امده بود اطالع بدھد ي او نیول. ات او را آگاه كند يقرار بود از قسمت دوم عمل

 یش نجات دھد برايبان خود را از چنگ تشوينكه گري ایآندره برا.  داده ی رویًقطعا در موقع حمل مھمات سانحه ا

  موند يترسد كه راي میول. رود ي میگريمالقات د

  . دا نكند يرا آنجا ھم پ
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 است باال ی بدر خروجی كه منتھیشود و از پله ھائيآندره خارج م. شود يمتوقف م» ا يتاليدان ايم« ستگاه يقطار در ا

. ستگاه راه آھن قرا دارد ي این كافه روبرويا. ن شده است ييتع» وصوف « ۀ بامداد در كاف٧ر٥عاد ساعت يم. رود يم

  . اده برود ي دارد كه تا آنجا پیب وقت كافين ترتيقه صبر كند و بديست و پنج دقيد بيبا

با وجود . روند يباشد مردم ھمه سركارشان ميه جا پر از مردم است و عبور از آنھا مشكل مان راه ھمي میستگاھھايا

  . رود ي ھا با شتاب راه میسي پارۀ ندارد معھذا مانند ھمیچگونه عجله اينكه آندره ھيا

 ھا پوليس. ست يننكار معلوم يعلت ا. رند ي قرار گید مورد بازرسيشود كه ھمه بايستگاھھا ناگھان اعالم مي از ایكيدر 

بدون . ستاده است ي اپوليس راھرو ، یشود برگشت پشت سر او و جلوير شده است و نميشوند ، ديمانع عبور مردم م

د برفتن ادامه يبا. رد ي مردد بماند ممكن است مورد سوء ظن قرار بگیكنند اگر كمي میاستثناء مردان و زنان را بازرس

  : د ي آی او می جلوی با ژاكت چرمیمرد.  متوجه موضوع نشده است ً وانمود كند كه اصوالیدھد و طور

  ! د يتان را نشان بدھي است ، كاغذھاپوليس-

 با دقت آنرا پوليس. دھد ي كند و كارت عبور خود را نشان میفش را باز مي كید با خونسردي بگویزي آنكه چیآندره ب

  . كند ي میبررس

  د ؟ ياسلحه ھمراه دار-

   چه ؟ یاسلحه برا: كند يآندره سؤال م

  . دھد يكند و آنوقت كارت عبورش را پس مي مین بدن او را بازرسي با شتاب از باال تا پائپوليسكند ، يش را بلند ميدستھا

  . د يد برويتوانيار خوب ، ميبس-

  . ش را باز كند يف دستي كیدھد دختري دستور میگري دپوليسكنار او ، 

  پرسد ، چه خبر شده ؟ يستاده است ميزرس ا كه كنار باپوليسیآندره از 

ن ينكه خارج شود داخل اولي دارد و قبل از ایاو وقت كاف.  اندازد یش را باال ميد شانه ھاي بگوی آنكه كلمه ای بپوليس

ك كارت عبور و ي كه انسان یوقت. رند يش را بگي جلویگري دیابان بازرس ھايممكن است كه در خ. شود يراھرو م

  . گر اقبالش آزمون شوديكبار دين دارد البته بھتر آنست كه نگذارد يك رولور در آستي و یتگمرور ساخ

ن قطار ي كه سومی نماند و ھنگامیگر در آنجا باقي دیكند تا دو قطار بگذرد و كسيرسد ، صبر ميستگاه قطار ميًمجددا با

  . رسد يا ميتاليدان ايقه به ميشود و پس از پنج دقيرسد ، سوار ميم

نجا ي را در ایگر كسيرود دي است ، تصور نمین آنجا عاديتعداد مسافر. شود يستگاه قطار متوقف مي در ایلحظه ا

دان يكند ، و با آنھا به مين پنھان ميان مسافريشوند و او خود را مياده مي مسافر پی عده ایگرياز قطار د.  كنند یبازرس

  . ستگاه برسد ي است تا بایقه وقت باقيدقا چھار ياكنون فقط سه . شود يا داخل ميتاليا

چگاه يموند ھيرا. ن مالقات برود ي ای برایشترياط بي است كه با احتینان ضروريف ، از نظر اطميكبار توقيپس از 

  . نان دارد يش اطميًن او كامال برفقاي گردد با خود ندارد و عالوه بر ای كه سبب افشاء مطالبینوشته ھائ

 او یريشه است كه سبب دستگين انديوسته در ايموند است و پيگذرد تمام افكارش متوجه رايابان ميز خكه آندره ايھنگام

 یقيًما در مخاطره نبود بلكه رفين سبب مستقيبھم.  حمل مھمات را فراھم آورد ۀلين بود كه وسيموند اي راۀفيوظ. ست يچ

نكه او را تنھا نگذارده و باو ي ایموند براير كرده و سپس رايگًقطعا ابتدا او را دست. راند در مخاطره بود يكه ارابه را م

در ھر .  تعجب است ی جای در آورده باشند ؟ ولین ضمن با گلوله از پايد ھم او را در ھميشا. كمك كند بجلو رفته است 

 ی و بازرسیك بازجوئي د ھميشا.  بوده پوليس یاديًمسلما آنجا تعداد ز: پس چه شده . ر نشده يحال او بدون مقاومت دستگ

  .  نداردن كار امكانيانت شده ؟ ايا خي در ضمن راه اتفاق افتاده ؟ آیعموم
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ش حدس زده يموند را از پيبت رايآندره غ. ست يموند آنجا نيرا. رود ي بوفه میشود و بسوي وسوف مۀآندره داخل كاف

  د ؟ يل داريچه م: كند يشخدمت سؤال ميپ. است 

  . ك فنجان قھوه ي-

 نشسته یزيند كه تنھا سر مي بیموند را ميگرداند و رايكند ، آندره سرخود را بر مي می در سالن سرفه ایناگھان كس

  .  اوست یاك جلويالس كنيك گياست و 

***  

  . زم ، حاال صحبت بكن يخوب عز

  . كنند يدو دوست كنار بولوار گردش م

باالخره .  شود یگر مخفي دید در جايگر از مھمات بايمت دك قسيم ياي آنجا ب٧ھمانطور كه گفتم نتوانستم ساعت -

  . م ي دھیك سبد جاي تخم مرغھا را در ۀم ھمينتوانست

   . یباور كن كه تو مرا ترساند-

  چرا -

   . ینكه من تصور كردم تو رفته بودي ایبرا-

  . قه قبل از ھشت منتظرت بودم ي دق٢٩من تا -

  . دم يكربع قبل از ھشت بآنجا رسيمن -

  . پندارند ي ما ترا از دست رفته می باالئی رفقایول-

  . ست ينطور ني كه ایني بی میول-

   . ید اطالع دھي را بای كه موضوع مھمیًنطور نكن ، خصوصا در موقعيگر اي تو دین موضوع خوشحالم وليمن از ا-

  . توان داشت ي بآن نمیدين اميد كه كوچكتري دست زده ای بمن كرد و گفت شما بكاریاديحمالت ز» برتون «-

  . ر شده اند يع دستگين وقاي ما بر اثر ایچند بار تا بحال رفقا

  . م عمل شد يكرديه راحت تر از آنچه ما فكر ميقض.  كه او اشتباه كرده است یني بیار خوب تو ميبس-

  در چمدانھا چه بود ؟ -

. نان ي اطمیله ھاي آتش زا با فتی، رولور ، صفحه ھا آتش زننده ی آتش زننده ، خمپاره ، شمعھایله ھايك ، قتيپالست-

  . م يانور دوپتاسي سین ، كپسول ھاي زھر آگیدشنه ھا

  . عجب -

  . كشد ي ناگھان چھره اش درھم میكند ولي بدوستش نگاه میآندره با شاد

 مورد استفاده یات دارند ولنھمه مھميكند آنھا ايكه انسان فكر ميوقت. رت آور است يار دارند حي كه آنھا در اختیليوسا-

م يد خود را  زحمت بدھيكنند و ما حاال بايره مي سخت ذخی روزھاین مھمات را برايآنھا ا! شود يوانه مي دھند دیقرار نم

كنفر را بقتل يم ؛ يك رولور بودي ما چند ماه فقط صاحب ۀست كه ھمي نیباور كردن. م يم كه دفاع كنيرا اسلحه نداري، ز

 آتش زا ی كلودار قند ، بمب ھایھايب كاليد خودمان از تركين روزھا ھم بايو ا. م يك اسلحه بدست آوريتا م ي رساندیم

  . . . م يدرست كن

  . . . م ي كنسرو بگذاریمان را در جعبه ھايو بمب ھا-

م كه الاقل ينان دارياگر آنھا استعمال مھمات را ھم بحساب لندن بگذارند ما اطم. ت مورد ندارد يار خوب ، حاال شكايبس-

  .  از آنھا گرفته شده است یدي مفۀجين بار نتيا
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 ۀن ماديك را ، بنظرم اينطور پالستي است و ھمی خوبیز ھايچ . ینين رولور ھا را ببيد فقط ايتو با: د يگويموند ميرا

  .  نگذاردیز آن باق ایچ اثريك قطار راه آھن را نابود كند و ھي است كه یھشتاد گرم از آن كاف.  است یخطر ناك

  م ؟ يس را منفجر كنيم توانست سنت آسين مھمات خواھي اۀنم ، حاال با ھميبگو بب-

  ! بطور قطع -

  . ق شد يًن موضوع كامال دقيد در ايبا-

فردا صبح آنھا را .  كنند یت آنجا را بررسيروز رفتند موقعيكتور ديب كار را نداده ام ، آرماند و ويمن تا بحال ترت-

  . د يھم دخوا

  . د يم كشي حمله را خواھۀ كن و بعد نقشیدگيات آنھا را رسينظر-

  . م ين كار كني ای را مسؤل اجراید از ھم اكنون رفقائيبا-

  ست ؟ ي روبر چۀنظر تو دربا-

  .  را دارد ین شب گذشته نشان داد كه قدرت انجام ھر كاري است و ھمیاو آدم زرنگ-

  م ؟ يكار كنن يچطور است كه او را مسؤل ا-

 دانم او را ی صالح میدانم ولي میًخواھم  كامال روشن با تو حرف بزنم ، من روبر را شخص توانائيگوش كن ، م-

  . د يس را بمن واگذار كنيات سنت آسي عملیكنم اجرايخواھش م. م يگر نگاه داري دی كارھایره برايبعنوان ذخ

ن گروه را يد ايتو با . ی ھستی گروه والمیتو رھبر نظام . یشوً كارھا شخصا وارد ۀست كه در ھمين نيكار تو ا-

   . یاد در معرض خطر قرار ندھي و خود را زی كنیرھبر

  . ًن كار الزم است من شخصا در محل حاضر باشم ي ای رھبریبرا. نطور ھم ھست يھم-

   ! یر شويو اگر تو دستگ-

  . ارزد ينكار مي من بانجام ایريدستگ-

 .مينكار معلوم كني ای را برایگريم كس ددانيمن بھتر م-

  د ؟ يجه نرسيات به نتياگر عمل-

  . م كرد ينصورت از نو شروع خواھيدر ا-

  . جه رساند ين مرتبه آنرا بنتيد در اوليبا. ًست كه بتوان آنرا مجددا شروع كرد ي نین كاريا-

  . م كرد يت خواھ در آن باره صحبیت را بدست آوردي كار رفقاۀجيكه تو نتيگوش كن وقت-

نكار را بكند يد ايباي میگرينكار خواھم پرداخت و اگر اكنون به آنھا گفته شود شخص ديمن بآنھا گفته ام كه خودم با-

  . موجب سوء ظن آنھا خواھد شد 

  د يز را نبايك چي ینكار را بكن وليار خوب تو ايبس-

   .یفراموش كن

  ز را ؟ يچه چ-

   . ی گذاریدر آنجا باق خودت را ۀ جنازیتو حق ندار-

  د ؟ يم ديگر را خوھي ھمدیك.  ندارم ین قصديچوجه چنيمن بھ-

  . م يديگر را دي قبل ھمدۀكه دفعي، در ھمانجائ» نسون يس ــ رابيپلس« امروز ساعت چھار در -

  . فشرند يگر را ميكديدست 

 او را یباالخره روز. ن كار را انجام دھد ي او ا توانم قبول كنمی كند ، من نمیشود فكر مي كه از او جدا میآندره در حال

  . نابود خواھند كرد 
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  . موند خوشحال است يرا

 قبل از ی پردازد و كمیكند در امتداد بولوار بقدم زدن مي می از آندره خداحافظی در پارك مونبتسورینكه جلويپس از ا

  . كتور مالقات كند ي آرماند و وشگاه باي نماید جلوينجا بايدر ا. رسد ي می به پورت دورسا٩ساعت 

نھاست ي ایمطلب اساس. م چه خوب بود ي داشتیاگر نفرات و مھمات كاف:  كند یدھد فكر مي كه بقدم زدن ادامه میدر حال

 .  

م گرفته اند و ھمانطور كه گفته ي تصمی كاریبرا. ست ي در كار نیس اشكاليات در سنت آسي شروع عملیبنظر او برا

  . اد كرد ي آن دقت زۀرد درباياست با

بعد كه آنھا . شوند يب ده متر با او فاصله دارند و او چنان غرق فكرست كه متوجه آنھا نميموند قري راین وقت رفقايدر ا

  . رود يند با تبسم بجانبشان مي بیرا م

  . د يرسي آن بنظر مۀ و رانندیق گمركيك قايشما مثل : د ي گوینكه سر صحبت را باز كند مي ایبرا

  . شود يكتور اوقاتشان تلخ نمي آرماند و وین شوخيبا وجود ا

  . ست ي سراغ دارم كه بد نی كافه این حواليدر ا. م ي برویبنظر من بھتر آنست كه بكافه ا: د يگويموند ميرا

  . د ن كافه ھستنيان اي نشسته و مشغول صحبت اند ، آنھا تنھا مشتری بزرگۀقه ھر سه دوست در كافيپس از چند دق

  .  است یر عملين كار غيم كه ايگويبازھم بتو م: د يگويآرماند م

  چطور ؟ :  پرسد یجان ميموند با ھيرا

 یرويدستگاه فرستنده را ن. م يم و شب برگشتيروز بعد از شھر ما بآنجا رفتيد. ح خواھم داد يتوض: دھد يآرماند پاسخ م

  . ك شد يانه بآنجا نزديشود مخفيه نم مواظبند كی اشتغال كرده است و نگھبانان طورینظام

  : د ي گوی آورد و میرون ميب بيك مداد از جيك تكه كاغذ و يموند يرا

  چند برج در آنجا ھست ؟ . م يم شروع بكار كنيخواھيم-

 ھستند ی بزرگتریگر برجھايف ديم و رديًف كوچك كه ما بعدا متوجه آن شديك ردي. ف برج قرار دارد يدر آنجا دو رد-

 .  

  چند برج بزرگ آنجا ھست ؟ . ست ي كوچك چندان مورد توجه ما نیبرجھا-

  .  با ھم كه از مشرق بمغرب قرار دارند یمواز . یف ھشت تائيشانزده برج در دو رد-

   ؟ یدر چه مسافت-

  . لومتر يا چھار كيحداقل سه -

  م ساختمان دستگاه فرستنده كجاست ؟ ين برج كه نگاه كنياز اول-

   . یف در جنوب شرقين رديومدر پشت د-

  : د يگويكشد و مي میموند با عجله نقشه ايرا-

كه برجھا در آن قرار دارند ين وضع برجھا چطور است محوطه اينجا ھستند و از ايخوب قسمت اعظم نگھبانان ا-

  چطورست ؟ 

  .  ھم در آنجا ھست یاد و كم درختان و بوته ھائيآنجا را علفھا پوشانده و بفواصل ز-

  . م ي خود را ببرجھا برسانیم براحتيتوانيم ، مياگر از آنھا استفاده كن!  است یوضع خوب–

  . م يم خود را بآن محوطه برسانيًن است كه اصوال بتواني مطلب ایول

   وجود دارد ؟ یزھائي چه چی است ، در آن حوالیگري دۀن مسئليا-

  .  ادامه داشته باشد ی آن حوالۀن جاده در ھميكنم ايتصور م نگھبانھا ھست و یك جاده برايم يكه ما بوديدر آنجائ-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

   ھست ؟ یزھائين جاده چه چيپس از ا. شد ي میً كامال ساده اۀالبته اگر آنھم نبود كه مسأل

ده اند و در يابان نگھبانان در جنوب مستقر گرديست مشجر و در مغرب خيدر دو طرف شمال و مشرق محوطه ا-

  . ھا قرار دارد ف برجين رديھمانجا دوم

م ، يد كنار بگذاريو قسمت غرب را ھم با.  انجام داد یشود كارين راه نميرا از اي زد زیًد اصوال حرفي جنوب نباۀدربار-

  . م يات بپردازين دو نقطه بعمليد از ايما با. كه جنگل است ي ھمانجائیعنيماند دو قسمت شمال و مشرق ي میباق

  . م يش بروي جاده پیم تا انتھاي نتوانستیم ولي انجام دھیطه كارن دو نقيم از ايما ھم خواست-

  : ديديس رسي سنت آسۀد و بكدام نقطيد چطور بآنجا رفتيگر بگوئيكبار دي. م يق تر فكر كني دقیم كميخواھيم-

  . م يل جدا شده و از شمال به جنوب امتداد دارد رفتي كه از كوربیابان اصليما از خ-

  د ؟ يستگاه ھم گذشتين راه از ايدر ب-

. ن آنجا بانرده ھا محصور شده ي دھند و عالوه بر ایك ميابان نگھبانان كشيدر ھر دو طرف خ. ده بود يفاي بیبله ، ول-

  .  چرخد یستگاه ميًم كه قطعا از مشرق بدور اي شدیم داخل جنگلينكه از آنجا بگذريقبل از ا

   از جنگل گذشت ؟ یشود بآسانيا ميبگو آ-

  . زم جمع كنند يه اجازه دارند بعد از ظھرھا ھيكنم مردم در آن ناحي، و من تصور مبله -

  . ف كن يه آنرا تعريبق. ن مطلب مھم است يا-

   كنار ی ھایم بروشنائي جلو رفتینكه چند صد متريپس از ا-

  .  ده شده بودي خاردار پوشیمھايم كه با سي برخوردیآنجا بنرده ھائ. م يدا نمودير نگھبانان را پيم و خط سيديجنگل رس

  ن مطلب روشن است بعد ؟ يالبته ا-

 یم وليدير نگھبانان رسي انجام گرفت و بعد بخط سین كار بآسانيا. م ياز نرده ھا باال رفت. م يم جلوتر برويديكوشيم-

  . ر ممكن است يعبور از آن غ

  چرا ؟ -

در شمال و جنوب ھم . روند يند و ميآيمحافظ است كه م یوسته تحت نظر عده اي است و بعالوه پیكيار باريراه بس-

  . نظور است يوضع ھم

  ! د ين نرفتيجلوتر از ا-

  . ب ين ترتيم و در جنوب ھم بھميش رفتيًبا تا كنار دشت پيان جنگل تقرياز م. چرا -

   قرار دارد ؟ یزھائين جاده نگھبانھا چه چيپس از ا-

  . درختان و بوته ھا -

  نطور است ؟ يمتا كنار برجھا ھ-

  . كنم يگمان م-

ر نگھبانھاست كه ين علفزار خط سيبدور ا.  محصور از درختان قرار دارد یان علفزاريخوب اگر اشتباه نكنم برجھا م-

  . ست كه عبور از آن ممنوع است و پس از آن جنگل قرار دارد ي منطقه ایعنيم خاردار محصور شده يبا نرده ھا و س

  . نطورست يبله ا-

  : د يدي چه دیابان اصلير خد-

ان درختان ي چھار برج در میطرف چپ در قسمت شرق. م ي اطراف خود را نگاه كنۀم ھميًتوجه كن ما كامال  نتوانست-

  .  از درخت است یقرار دارد در طرف راست سراسر علفزار خال
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م و سپس وارد يان جنگل بگذريدا از مد ابتيم باينكه به برجھا برسي ایو برا. م يد از مشرق حمله كنيار خوب بايبس-

  ر نگھبانھا يان خط سيم ، بعد از مي خاردار شویمھاي محصور با سۀمنطق

 ینكه كسيم بدون اي بتوانیكنيفكر م. م ي كنیده از درختان و علفزار مخفيم و دست آخر خود را در قسمت پوشيبگذر

  م ؟ يمتوجه شود بآنجا برس

ر يست بلكه گذشتن از خط سينجا ني ایم كه اشكال اساسيگوي من بازھم میول است ، یالبته آنجا جنگل كوچك-

  .نگھبانھاست 

  ست ؟ ي تو چۀديكتور عقيم ويان برداريد آنرا از مي است كه باین مانعيالبته ا-

  : د يگوي مین بحث داخل نكرده است پس از لحظه ايكتور كه تا بحال خود را در ايو

  . مشكل باشد  ین كار كميكنم ايمن تصور م-

  چرا ؟ -

  . رسند ي بھم میني معۀكربع در نقطيكربع به يكنند و ينگھبانھا دو بدو حركت م. ح داد يھم اكنون آرماند توض-

  . چ ي جلوتر از پیكم-

  چ ؟ يكدام پ-

 در یكي  ویچ در شمال شرقيك پي.  وجود دارد یچيگردد و ناچار در آنجا پيھمانطور كه گفته شده جاده بدون علفزار م-

  .  است یجنوب شرق

  شود از آنجا گذشت ؟ ينكه نگھبانھا ھم رد شدند نميپس از ا-

  . ر يخ- 

  ل ؟ يبچه دل-

در قسمت غرب .  كنند یچ ، ھم در شمال و ھم در جنوب نگھبانان ھستند و راه را محافظت مي چند متر از پۀبفاصل-

  . كند يركت موسته حيك نگھبان پيلومتر دورتر از آنجا يك كيًبا يتقر

   ؟ یدانير ممكن مين كار را غيب تو ھم اين ترتيخوب ، بد-

  . ن راه گذشت يتوان از ايدانم چطور ميمن نم-

 كرده ین كار آماده معرفي انجام ایر ، او خود را برايخ: د يد بگويبه آندره چه با. ًموند كامال تلخ شده است ياوقات را

  است و 

   . د آنرا انجام دھديبھر حال با

  م ؟ ي كنین نقشه را عمليد باتفاق ايشما موافق ھست:  كند یش سؤال مياز رفقا

  . ل حاضرم يدھد ؛ من با كمال ميكتور پاسخ ميو-

  آرماند تو چطور ؟ -

  . م يكنم موفق شوي تصور نمی كنم ولین كار شانه خالير ايخواھم از زيمن نم-

  ! نم ينجا بنشيد اين نبايش از اياكنون ب. م كرد يھن موضوع فكر خواي اۀگر درباريار خوب ، بارديبس-

ند و يآيابان ميخ. پردازند يز را ميزند و حساب ميشخدمت را صدا مي كند ، پی را در دست دارد پاره میموند كاغذيرا

  . شوند يگر جدا ميكديكند از ين ميي تعیدينكه وقت مالقات جديپس از ا

  . دھد ي ادامه مموند با اوقات تلخ و تنھا براه خوديرا

***  
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موند بدوستش يرا.  آورند یشان مي آبجو سرد براینسون نشسته اند ، دو بطري واقع در رابیموند در كافه ايآندره و را

  . ًد شخصا در محل واقعه حاضر باشديرد بايان كار قرار بگيً اگر انسان بخواھد كامال در جریني بیم- : د يگويم

  . م يازمندي نیگريم باطالعات دينكه وارد كار شوينجھت قبل از ايقم و از ا تو موافۀديًمن كامال با عق-

م يم تصميًد آنقدر خطرناكست كه علنا بگوئي كسب اطالعات جدیفرستادن چند نفر برا. ست ينكار الزم نيبنظر من ا-

  . يمنكار داري ایباجرا

   ؟ یكنيشنھاد ميتوچه پ-

 بود یر عمليم غي كنی كه اكنون طرح میر را طرح كرد و اگر نقشه ا كاۀد نقشي موجود بای گزارش ھایبر مبنا-

  . م ير دھييم آنرا در ھمان جا تغيتوانيم

  . ف كن يتعر.  ترا بھتر بدانم ید من گزارش رفقاين كار باي ایبرا-

  . سد ينوي میزھائي چی روزنامه بتندۀ كند و در ھمان حال در گوشیموند گوش ميآندره بگزارش را-

  : د ي گوی كند و سپس می فكر میالحظه 

  . شود يست كه محافظت ميري اشكال آن خط سۀم ھميخالصه بگو

  . نطورست يھم. بله -

نطور ين راه گذشت ايد از ايدن به برجھا در ھر حال باي رسی برایشود گذشت ، ولي آسمان نمین و از روير زمياز ز-

  ست ؟ ين

  . چرا درست است -

  دانند ؟ ير ممكن مين كار را غي تو ایرفقا-

  . شود يوسته در گردش اند حفاظت مي كه پی نگھبانانۀلير بوسين خط سيا. كنم انجام آن ممكن است ي من تصور میول-

م ين كار را انجام دھيم از ايم تا بتوانيابين محل را بيت و بھترين موقعيد بھتريبا! ن مطرح است يب مسأله چنين ترتيبد-

  . ه تمام است يقض

  . ه تمام است يم قضين كار را انجام دھيم اياگر بتوان: د يگوي بلند میوند كمميرا

  ان مرا صدا زدند ؟ يآقا: پرسد يد مي آی در دست دارد و با شتاب بآنسو مینيك سيكه يشخدمت در حاليپ

  . د ياوري آبجو بیدو بطر: د يگوي كشد و میالس خود را سر ميآندره گ

  . نم يك مردم بنشيل ندارم نزديمن م. نجا رفت يد از ايبا: د يگويشود ميجا دور مشخدمت از آنيو پس از آنكه پ

  

٦  

  

  . م يم برگردانيخواھين كنسور را نميد اير خود را بخوريرفقا پن-

  . م يگر شراب نداري دیمن حاضرم بازھم بخورم ول-

  . م ي داری پر از شراب باقیك بطريآه 

شان ، آشغالھا ، پوست تخم مرغھا ، كاغذ روزنامه و ي غداۀغول خوردنند ، پس ماندان چمنزار پنج نفر نشسته و مشيدر م

ده ، دو نفر ي چمن ھا دراز كشی روی از آنھا براحتیكي. خته است ي كنسرو بطور پراكنده دور و برشان ریچند قوط

پا كرده و راحت يوان خود را چلاط ھا زاني مانند خیگر در كنارشان زانو زده و سومي دیكي نشسته اند و یگر در كناريد

  . نشسته است 
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فكر گردش در جنگل سن ژرمان آن . شود يك چطور تمام ميك نين پي كند كه ای نشسته و فكر می درختۀ كندیموند رويرا

  ـ له از اوست 

 یرا شد بی نظامیشه وارد كارھاي ھمی كه برایھنگام.  است و دو كودك دارد آنجاست یًشل كه شغلش اصال معلميم

 یميچگاه بيگر ھيافت و ديد يھوش شد و پس از آن تعميًبا بي او را فرا گرفت كه تقریك حمله چنان ترسين بار ضمن ياول

  . بخود راه نداد و اكنون ھم بھمان حال نشسته است 

  ر جسور اي بسیرسد وليمار بنظر مينوزده سال دارد ، الغر و ب. ن دسته است ين ايامياو بن: ان آنھاست يژگن ھم م

 را دوست یجوانان حوادث توفان. نان خاطر باو واگذار كرد ي توان با اطمین كارھا را ميخطرناك تر. و نترس است 

  . دارند 

و سرانجام . شوت وار دارد در آنجا حاضرست ي دون ــ كیافه ايآرماند كه البته اكنون در نظر خوانندگان آشناست و ق

 ی نمیش با او شوخيگر رفقاي امروز دی دارد ولیبي نصیسي و وسواس جوانان پاریزي تماو از. كتور نام برد يد از ويبا

داند يرا ميشنھاد رفقا را رد نكند آمده است زين كه پياو فقط بخاطر ا. د معالجه كند ي فتق دارد و بایماريكتور بيو. كنند 

 یبرا. شود يدا كند مشوش مينموضوع پي ای برای كند كه محملی ھر وقت فكر میول.  او خارج است ۀن كار از عھديا

  .  نزد رفقا نخواھد داشت یگر منزلتيداند از آن پس دينكه ميا

  . شود ي شده باطراف پرتاب میگر كنسرو كه خالي دیك قوطي

شود كه يحاال معلوم م: د يگويكند ميخته است جمع مي كنسرو را كه در اطراف ری ھای كه كاغذھا و قوطیژگن در حال

  . د ي كنیرون از منزل زندگيد بيتوانينمشما 

  . د يشما مانند قصابھا ھست-

  ست ؟ يمقصودت چ-

  . زند يري كنسور و آشغال ھا را باطراف خود میر شدن ، جعبه ھايآنھا ھم پس از س-

   كنند ؟ یپرندگان چه م-

  . زست يشان تر و تميشه جايآنھا ھم-

  پس آن شراب كجاست ؟ : پرسد يشل ميم

جام را پر از شراب .  آورد یرون مي رنك را از پشت خود بی خاكۀك كوزين حال ينجاست و در ايا: د ي گویمموند يرا

  . شوند يش بدور او جمع ميرفقا.  كند یم

  . د يك جام پر بخوريد يم كه ھر كدام بتوانيد ، آنقدر شراب نداريگوش كن-

كند و در ي است ، و آنگاه كف آنرا باز میرا خاليذارد ، زگي می كند كوزه را بكنارین جام را پر مين چھارميپس از ا

  ان يم

  .  آورد یرون مي از آنجا بید الوصف رفقا ، رولورير زايتح

  : د ي گویژگن با تعجب م

   ! یار خوب درست كرده ايبس! طان يلعنت بر ش-

ن بحث ينكه باي ایھد و براديح ميموند طرز كار و ساختمان آنرا توضيرا.  گردد ی آن دست بدست میكوزه و محتو

امروز عصر . م ي صحبت كنی مطالب جدۀ دربارید كميحاال با: د يگويم. كند ي خود پنھان میخاتمه دھد رولور را در جا

 كنم به بحث در اطراف موضوع یشنھاد مياكنون پ. د بود ي آن خواھین كوزه ھا با محتوي از ایكي یك از شما دارايھر 

م و پس آن ين كني كار تدوۀم ابتدا نقشيتوانيد مياگر موافق. ات آماده كنم ي عملینجا آورده ام تا برايا بامن شما ر. م يبپرداز

  . م يمقدمات الزم را فراھم آور
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  . م يموافق-

 كرده اند ی را بررسیكتور آن نواحيآرماند و و. م يس حمله كني سنت آسۀم كه بدستگاه فرستنديفه داريد ، ما وظيگوش كن-

 كرده یًقا بررسي دقی مسؤل نظامیگر از رفقاي دیكين مسأله را با يما ا. ست ين كار مقدور نيق گزارش آنھا انجام اطب. 

  . ن كار ممكن است ينست كه انجام ايم و آن ايده اي رسیگري دۀجيو به نت

 یًكه قبال وسائل خوراك ی چمدان كوچكی را رویميموند كاغذ ضخيكند رايموند نگاه مي شكاك به رایآرماند با چھره ا

  .  كشد ی می نقشه ایشوند و او بتنديش دور او جمع ميرفقا.  دھد یدر آن بود قرار م

  .  شانزده برج است یس داراي سنت آسۀدستگاه فرستند-

  . ل في برج ایًبا ببلندي تقریعني. ست و پنجاه متر ارتفاع دارد يك از آنھا دويكه ھر : كند يق اضافه ميكتور بطور دقيو

  . م ين برجھا را نابود كنيد ايما با-

  : ھر شانزده برج را :  پرسد یژگن م-

  . م ينكار داري ایمھمات الزم برا. ست ي نینكار ، كار كوچكيم و ايد دو برج را منفجر كنير ، بايخ-

  ست كه آن ھا ين نياشكال كار در ا:  كند یآرماند خاطر نشان م

  . م يم بآنجا برسي بتوانم بلكه در آنست كهيرا منفجر كن

 محصور شده اند و یان بوته ھائيم ميد آنھا را منفجر كني كه بایبرجھائ. بگذار من حرفم را تمام كنم : د ي گویموند ميرا

  . اطراف آنھا جنگل است 

  . ست ينكار چندان مشكل نيبنظر من ا: د يگويشل ميم

ك منطقه ممنوع الورود وجود ي شود ، یط نگھبانان محافظت م است كه توسی ھنوز مطلب تمام نشده است ؛ جاده ایول-

  .دارد 

   مورد نظر ما كجاست ؟ یبرجھا-

 از جنگل و یم بآساني توانیدن بآنھا مي رسیبرا: ب است ين ترتيمسأله بد. ن برج است كه در مشرق قرار دارد يآخر-

 در ھر یول. م يشه پنھان كنيم خود را در بيتواني مم آنگاهيش رفتين اندازه پياگر تا ا. م يمنطقه ممنوع الورود بگذر

  . م يكنند بگذري كه نگھبانان آن را محافظت میري از خط سیعنيد از مانع بزرگ موجود يصورت با

  .  نباشد یان خوبيبنظرم جر: د يگويژگن م

  ست ؟ ينطور نيآرماند ا. شود يار مواظبت ميوسته توسط نگھبانان بسين جاده پي ما ایبنا بگزارش رفقا: د يتوجه كن-

  ح است ؟ يچرا صح -

  . م يار را مورد حمله قرار دھي سی ھاین و كشتيم ابتدا محافظي توانیپس ما م:  كند یژگن اضافه م

 ینصورت چطور ميدر ا. د كرد ؟ بالفاصله آنھا اعالم خطر خواھند كرد يم پس از آن چه باين كار را كرديم ايفرض كن-

م و يش بروي برجھا پید تا پايما با: ب است ين ترتيان كار بديم ؟ جري برجھا برسانیم خود را بپاي شودهي آنكه دیم بيتوان

ه تمام يم قضينكار را بكنيم اياگر بتوان. م يزينكه نگھبان ھا متوجه شوند بگريم و بدون ايمواد منفجره را در آنجا قرار دھ

  . شده است 

  . م كرد ي خواھیرويما از تو پ: د يگويآرماند م

   . یك موضوع نشده اي متوجه ی ولیدانيز تو خود را باھوش ميق عزيرف-

   . یزيچه چ-

  . نند ي بیگر را مين ھمدي معین و در وقت ھايار در نقاط معي سینگھبان ھا-

  . م ينباره صحبت كرده ايم و با تو ھم در اين موضوع شده ايالبته ما متوجه ا-
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ر ييكه تغيجه مانده در حالين موضوع بدون اخذ نتيرا بحث در اطراف اي زیده گرفته ايدنست كه تو آنرا ناي مثل ایول-

  .  از نقاط ضعف دشمن است یكين ينگھبانان در اوقات مع

   . یگوئي فھمم چه مینم-

ار ن كي اینست كه برايك سرباز بگذارند ــ و مسلم اينكه در ھر صد متر ي ای ھا بجاالمانیح دھم ؟ يد توضيچطور با-

  . ار گذاشته اند ين سيمحافظ.  سرباز الزم است یشماريتعداد ب

  . نطور است يدر ھر حال ا-

 كه یزيچ.  نخواھد داد یريين موضوع در كار ما تغي اینكار را كرده باشند ولي ایگريات ديممكن است نظر بمقتض-

 ی ما بین موضوع برايا.  كنند ی مگر را مالقاتيكدين درچه وقت و چه نقطه ينست كه محافظي ما مھم است ایبرا

. ن نقطه كجاست ي شود و بھترینكار انجام ميم در چه وقت ايد معلوم كنيجه بايد راه ماست و بالنتيت مھم است و كلينھا

را پس از آن ھنگام رفتن ھر يرسند زيگر ميكدي است كه آنھا به یت وقتين موقعيبھتر:  شود یه خود بخود روشن ميقض

  . بار بپشت سر خود نگاه خواھند كرد كيچند لحظه 

  .  در طرف جنوب است یگريچ طرف شمال و دي در پیكيمانند كه ي می باقی باز نگھبانھائی ولیبل-

 ۀن نقطيد بھتريحاال با. م معلوم شد يد از آنجا بگذري كه بایب لحظه اين ترتيپس بد.  در مشرق نگھبان وجود ندارد یول-

  . م يد از طرف مشرق بروير من بابنظ. م ين كنيعبور را مع

ار وجود ين سيرا در تمام طول راه محافظيستم زينكار موافق نيمن با ا: دھد يكند سپس جواب مي فكر میآرماند لحظه ا

  . دارند 

  .  ھم وجود دارد ی آنجا جاده ایول: د ي افزایكتور ميو

  . ا نه يند ي آیه آنھا مند كي تواند ببیرا انسان نميدھد ، بدتر شد ، زيآرماند پاسخ م

  . كند يخاراند و ناگھان سؤال ميشان است ، سرش را مي پریموند كميرا

   ؟ ینكه منحنيا ايه يچھا چطورند ، قائم الزاوين پي ایراست-

  .  باشند یكنم منحنيتصور م-

د بطور قطع از يما با.  افتد ی می چه اتفاقینند در طول منحني توانند ببیار نمين و نگھبانان سيرا محافظيز. خوب بھتر -

  . م ينجا بگذريا

  : د يگويكند و ميكتور نقشه را نگاه ميو

  ! م يًنطور است ، ما اصوال بآن فكر نكردي ھمیراست-

  . نكار ممكن باشد يد ايشا: كند يآرماند خود را داخل م

   :  دھدیموند ادامه ميه شده اند ، رايشل ھم متوجه صحت قضيرسد كه ژگن و ميبنظر م

 یشنھاد ميمن پ. ات است يم عمليم تنظينجا مشخص كنيد در ايآنچه كه با. ن كرد ييد تعيات كار را در ھمان جا بايجزئ-

ر حركت را در يد ابتدا طرز بكار بردن مواد منفجره و مسيبا. د وقت را از دست داد يم ، نباينكار را انجام دھيكنم فردا ا

ن راه متوقف ينھم وجود دارد كه در بيً ضمنا امكان ایم رفت وليا دوچرخه بآنجا خواھالبته ما ب. م ين جا معلوم كنيھم

د مواد يًن جھت قبال بشما آن كوزه را نشان دادم كه بايم كه مھمات از دست برود ، بھمي كنید طوريدر ھر حال نبا. م يشو

  . م ي كنیمنفجره را در ھمان جا مخف

  : م يد با خود برداري بایزھائيگر چه چيد:  پرسد یشل ميم

  . له جھت آتش زدن يست متر فتي آتش زننده و بیك بسته مواد منفجره ، كپسولھاي-

  .  است یفكر خوب.  دارم یگريده ديمن عق: د يگويكتور ميو
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  ست ؟ يچ-

   بآنجا یريگ یم با لباس ماھيتوانيگذرد ، ما ميًبا ھمه جا از كنار رود سن ميرود تقريس مي كه به سنت آسیابان اصليخ-

 را یزھائي چۀبد و خالصه ھمي ، یري گید چوب ماھيبا. م شد يچگاه مورد سوء ظن واقع نخواھين لباس ھيبا ا. م يبرو

  . م ير الزم دارد برداري گیك ماھيكه 

  . ست ي نیفكر بد-

  م ؟ ي داریمواد منفجره باندازه كاف-

  . م ياوريم در بيخواھي كه می فرم آنرا بھریريم مانند خمي توانیم. ك بسته موجود است ي-

  . م ي پنھان كنیري گینھا را در چوب ماھي اۀشود ھميم-

م در چوب ي توانی آتش زا را میكپسولھا. د يكجا نگاه نداري آتش زا و مواد منفجره را یچگاه كپسولھايد ھيمواظب باش-

  .  نظر گرفت  دریگري دید جاي مواد منفجره بای برایول. م ي پنھان كنیري گی ماھیھا

  م ؟ يمان بگذاريچطور است دگر آنرا در دوچرخه ھا-

  م ؟ ي چرخمان پنھان كنی شود آنرا در دسته ھاینم-

  !  است یار خوبيفكر بس-

  د كرد ؟ يله ھا را چه بايقت:  پرسد یشل ميم-

  كنم ، يآنھا را من قبول م: د يگوي میژگن با شاد-

  . م يگر ھم با خود برداريز ديك چيد يما با-

  ز را ؟ يچه چ-

 یرا دشنه ھا سمياط كرد زي احتیليد خيبا. م يك دشنه داشته باشيد يھر كدام با.  كرد ید در كوزه مخفيآنرا با. ك دشنه ي-

  . است 

  . . ار خوب يبس-

  :  پرسد یكند و ميش مي برفقایموند نگاه تنديرا-

  م ؟ ينكار وارد شويم در ايھمه حاضر-

  .بله -

  د ؟ ينان داريات اطميت عملي و موفقیروزي بپیا ھمگيآ: گر يك سؤال ديو -

  . ًكامال : د يگوي پاسخ میشل بآراميم

  ؟ . . . ا يآ: ژگن اضافه كرد 

  چطور ؟ : د يگويكتور ميو

  ؟  . . . یآرماند تو ھم موافق-

  . بله منھم موافقم -

  . جه است ينتل ي تحصین عوامل براي از مھمتریكي یروزينان بپياطم. ار خوب يبس-

  . شوند  يھر پنج نفر بلند م

  ! آه : گذارد ي بدنش می كشد و دست خود را رویاد ميكتور ناگھان فريو

  ست ؟ يچ-

  .  بود یك درد ناگھاني. ست ي نیزيچ-
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٧  

  

 .كند ي میست و ھشت ساله با بچه خود زندگي بیاه مويس مارسل زن سي پاری در حوالی اجاره اۀك خاني پنجم ۀدر طبق

  . رسد يش متفكر بنظر ميمايده است و سين كشي جلو پنجره را پائۀزن اكنون پرد

 شراب برداشته و یك بطري و ی خوراكیآنروز صبح مقدار. آمد ي صرف غذا بخانه می برا١٢ھر روز صبح او ساعت 

 ساعت ھفت باز یم براخواھم با رفقا بگردش برويرون رفته بود و ھنگام رفتن با تبسم بھمسرش گفته بود مياز خانه ب

  . خواھم گشت 

 ی طوالنیانتظار كم. ده است يً امروز مارسل اصال او را ندیآمد وليكرد و بخانه نمي بر حسب اتفاق خلف وعده میگاھ

  .  بعد از ظھر است و ھمسرش ھنوز باز نگشته است ٩حاال ساعت . شده است 

  . رون رفت يشاد خرم از خانه بخواند يخواست اصالح كند آواز ميكه ميامروز صبح ھنگام

 یش تراشيغ ريت. كند يكند نگاه ميت از نبودن ھمسرش مي كه در اطاق پراكنده است و حكایائيمارسل با اندوه به اش

گر ينكه بار دي ایمارسل برا. . .  قرار دارد یرروشوئي زی افتاده ، دستمال چركی در گوشه ای راحتینشسه ، و كفشھا

اء ي و منظم كردن اشی حاال مشغول جمع آوریول.  بكند آنھا را بحال خود گذارده است ی نظمین بيشوھرش را متوجه ا

  است و بزحمت 

  . رد يگي خود را ميۀ گریجلو

كنند تفاوت يا كارخانه كار مي كه در دفتر ین او و اشخاصيب.  است یگريطرز رفتار ھمسرش مارسل در خانه طور د

  .  وجود دارد یفاحش

 كند یكار مي فرانسه پیزانھاي آزاد و پارتی گروھھاۀ است كه در حلقیست مبارزياو كمون.  دارد یام مستعارشوھر او ن

 .  

 ی شوھرش شركت دارد و ارتباطاتیمارسل خود اغلب در كارھا. ماند ي در آنجا میرود و چنديس مي بپاریاو گاھ

 به نرده یدند ، شوھرش بمبيبوسيگر را ميكديستاده و ي ای باغی كه كنار نرده ھایكروز ھنگاميغروب . كند يبرقرار م

  .  شدند ینما بازگشته بودند كشته و زخمي كه تازه از سالمانی بمب منفجر شد و سربازان ۀ باغ محكم كرد پس از لحظیھا

  . نان ھمه است ياو مورد اطم.  نخواھد داشت یمي باشد او ترس و بیاگر شوھرش در آن حوال

رسد كه در چند يبنظر م. دھد يح مي ترجی خبری را به بیات خطرناك مخفيست ، او شركت در عملمارسل زن نمونه ا

اما .  است یش مشغول چه كارين بار بمارسل نگفته است كه با رفقاي ایار گرفتار است ولير ھمسر او بسيروز اخ

ح يھر بار از دادن جواب صر شوھرش یده بود وليچند بار از او پرس. ان است ي در میكند كه كاريمارسل حس م

 خود یا او تابحال كارھايد آيپرسياز خود م. نرا انتظار داشت يمارسل خالف ا. نمود ي میكرد و با او شوخي میخوددار

ن مرتبه از كار ي اولی انجام نداده ام ؟ امروز كه برای كه تا بحال بمن محول شده بخوبیا كارھائيرا بمن نگفته است ؟ و آ

  .  گردد ی ندارد او ھم بخانه بر نمیشوھرش اطالع

 از روزھا باتفاق شوھرش یكي.  فرا گرفته است ی او رخ داده است ؟ مارسل را ترس و اندوه فراوانی برایچه اتفاق

مارسل در آن .  كرد ی خالالمانیك افسر ينه ي رولورش را بسی او تمام گلوله ھایرون رفت ، شوھرش در چند متريب

ن يمارسل در ا. بود   اطالعیان كارش را باو نگفته بود و او بيرا ھمسرش جريمروز متوحش بود ، ز اید وليروز نترس

 ی اگر شوھرشان كمیزن معمول ! یك زن معموليچطور مانند .  و ترسو تنزل كرده است یك زن معموليلحظه تا سرحد 

ا منزل يكنند ، بمحل كار و ي متيلفون بھمه جا گذارند ،يان ميه را با او در ميروند و قضيه مي ھمساۀد ، بخانياير بيد

ان كار مطلع يابان محل سكونتشان را از جريك چھارم از خيكنند و خالصه ي را خبر مپوليسروند ، يدوستان شوھرشان م
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 مانده ، او ی است كه در سنگر بجایت او مانند سربازي بكند ، موقعین كارھائي تواند چنی مارسل نمیول. سازند يم

گر يكساعت ديكند اگر شوھرش ياو فكر م.  خود در انتظار باشد ۀند و با افكار شكنجه دھندينجا به نشيوم است در امحك

  .  داده است ی او روی برایًد اصوال بعد ھا ھم نتواند بفھمد چه اتفاقي داده و شای رویًد قطعا سانحه اياين

  .  كشد ی بشقاب برابر خود گذارده و انتظار مگذرند وزن كوچك اندام در آشپزخانه نشسته ، دويق ميدقا

 مارسل یشود ، وقتيده ميچرخد شنيد ميد كه در سوراخ كلي كلیصدا. رسد ي خانه بگوش میه ھاي در پی پائیناگھان صدا

  . موند آمده است يرا. فتد ي نمانده كه قلبش از كار بیزيًبا چيند تقري بیھمسرش را م

  .  كند یه ميار شروع بگري اختی اندازد و بیموند ميردن را جھد ، دست بگی میمارسل از جا

   افتاده ؟ یبگو آخر چه اتفاق:  بوسد ی او را مۀدارد و چھريچه خبر است ؟ او را محكم نگاه م: د ي گویموند ميرا

  . ده ام يمن ترس-

   ؟ یده اياز چه ترس-

  . ف كرده اند يگمان كردم ترا توق-

از بچه .  كه حال من خوب است یني بیم. ر شده ام ي كنند من دستگی است كه تصور مین بارين دومين ھفته ايدر ا-

   ؟ ی بدست آورده ایاطالع

  . نده مادرت او را بپارك خواھد آورد ي آۀپنجشنب-

  ب دھم كه بتوانم ي ترتیم را طوريد كارھايار خوب ، بايبس-

  . نم ين روز بآنجا بروم و او را ببيدر ا

   ؟ ی رویحاال كجا م-

  .  آورد یگذرد و باال مي شانه ھا می خود را روۀرود و دوچرخين ميموند از پله ھا پائيرا

  . دوچرخه را آوردم -

  . درخشد ي میچھره زن از شاد

  كار تمام شد ؟ :  پرسد یم

  . د تمام شود ير، بايخ-

  ؟یك-

  فردا -

  ست ؟ يچه كار-

  . د ي فھمی خواھیبزود-

  : د يگوينجھت بالفاصله ميده است و از اينج د ریندفعه باندازه كافياو ا

 ھست كه یگوش كن ، كارھائ! م يه كنيم و گريم ، انتظار بكشينيم كه بنشين خوب ھستي ایما زنھا برا! نطور است يكه ا-

 یخواھياگر تو م. م من حق دارم در آنھا دخالت داشته باشم ي را كه با ھم انجام داده ای كارھائیست وليبمن مربوط ن

  . . . گر يكبار دي. نم و انتظار ترا بكشم يتوانم در خانه بنشي من نمی اقدام كنیبكار

د آنرا بالفاصله ي مھمات بتو خواھم داد و تو بای كوچك محتوۀك بستيمن  . ید در انتظار من باشيفردا ساعت ھشت با-

   . ی كنیمخف

  در كجا ؟ -

  . م يدانيكه فقط ما دو نفر ميدر ھمانجائ-

  د انتظار ترا بكشم ؟ ي بایكتا -
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   ؟ ی ھستیحاال راض.  پورت در اورلئان ۀدر كاف-

  . بله بگذار ترا ببوسم -

***  

   رفتن بخانه یشل برايد ميموند ھمسرش را ديكه رايوقت

ش يس بي مقدمات حركت بسنت آسيۀتھ. مساعت قبل در خانه بوده باشد ي نیستيبايرا ميكرد زياو شتاب م. كرد يحركت م

ه كنند و او آخر شب آنرا بدست آورده يك دوچرخه تھيد ھر كدام يده بود ، آنھا باي زدند بطول انجامی آنچه آنھا حدس ماز

 را كه فردا یات كاريش و آنرا قسمت و جزئيد مھماترا آزماين باي الزم داشته و ھمچنیري گیبود و بعالوه وسائل ماھ

د يشل باين مياضافه بر ا.  الزم بود ی ھائی كارھا اطالعات و دوندگني انجام ایبرا.  كنند ی شود بررسید عمليبا

  . ش بگذارد تا در موقع حركت از آنجا برداشته و برودي از رفقایكيش يدوچرخه و لوازمش را پ

ا ت حدس بزند فرديكرد اگر ژوليفكر م. رفت ي خانه باال می آرام از پله ھا ی كارھا درست شده بود و او با دلۀاكنون ھم

ن ي را كه در اولیميچگاه ترس و بياد دوست دارد ، او ھيشل ھمسرش را زيم! ش دارد چه خواھد شد ي در پیچه كار

 شركت یات نظاميشل تا بحال بھمسرش نگفته است كه در عمليم.  حس كرده بود فراموش نكرده است یات نظاميعمل

  . كند يم

ن وانمود كند كه يد ناچار چنيرا او باي مشكل تر است زیكم. ت  اطالع اسیش بيان كارھايچون زنش از جر–شل يكار م

ن يو بھم. اد دارد ين زيكند تبايكار مي پی كه در گروه مبارزان مخفی كسین كار با زندگي دارد و ای معمولیك زندگي

 پرآشوب تير آن موقعيراگيدرگ. شود ي خوشحال میليند خي بین ساعت شب زن و كودكانش را مي كه در ایعلت ھنگام

 است كه ینوقت او مانند سربازيدر ا. بخشد ي خالق میروي است كه باو نی در آن خانه كانونیز و زندگي مرتب و تمۀخان

د ؟ يد بھمسرش بگوير چه باين تأخي ای داند برایاو نم.  گردد ی جنگ بخانه باز مۀ از جبھی گذراندن مرخصیبرا

ًقطعا امروز كباب . او خواھش كرده بود كه سر وقت بخانه باز گردد ت امروز صبح از يھمسرش چه خواھد گفت ؟ ژول

شل ھم آنرا ي پزد و مین غذا را خوب ميت ايرا ژوليز.  نمك سود داشتند كه او اصرار كرده بود ینيب زميخرگوش و س

  . دوست دارد 

  . رفت ي خواھد پذیت مرا با خوشروئي كه در را باز كنم ژولیكند وقتياو فكر م

 ین جمالت او را ميكند ، ھمسرش با اي در پاك مۀ بشود كفش خود را در آستانیخواھد وارد اطاق غذاخوريم یوقت

  : رد يپذ

  .  دانم ی تو نمۀستين كار را شاي من ای ندارد ولیچ فرقي من ھیبرا-

  ! ! پدر -

رد و ي گی آنھا را در آغوش مشليم.  دوند یجلو م » یليل« كودك پنجساله با خواھر سه ساله اش » رويپ« نوقت يدر ا

كه ھنوز يدر حال. رود يده به آشپزخانه مي درھم كشۀ آنكه ھمسرش را ببوسد با چھریت بيژول: كند ي دست بلند میبعد رو

  : د يگوي دھد و میز قرار مي می را رویاوقاتش تلخ است سوپ پر بخار و گرم

كنم در چند روز يگمان م . یستينجا نيپزم تو سر وقت در ا ی میز خوبي كه من چیوقت!  است ی بزرگیگر بدبختين ديا-

  . ن كار عادت تو شده است ير اياخ

  . . . نم يم را ببي از رفقایكيخواستم يامروز م-

  ست ؟ يزن تو مھم ن ! یرويشه بسراغ آن دوست مي دانم ھمیآه م-

   ؟ یزني را مین حرفيچطور چن-

  . ده خرگوش سرخ ش. سوزد ي ھا مینيب زميحاال س-
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  . ز تو خوب است يمن مطمئن ھستم ھمه چ . ی غذا دلواپس بشویست برايالزم ن-

  . ست يً تو واقعا الزم نین كارھايا-

  . كند يند و شروع بخوردن غذا مي نشیشل ميم. آورد ين ميز پائي میت بچه ھا را از رويژول

  !  است ی عالیلي خی كه تو درست كرده ایسوپ-

  : د يگوي تابانه میزند ، مادرش بيز نشسته و با قاشق به ته بشقاب سوپ مي میروش بند خود ي با پیليل

 » ی اندازیالست باش ، آنرا ميرو مواظب گيپ« : د يگويشود ، و سپس بپسرش ميسرد ، م.  سوپ را بخور یليل-

  ت بآشپزخانه يژول

  .  آورد یرود و كباب خرگوش را ميم

  .  خواھم یچه ميك ماھيند ، مامان من كي زند و صدا میز مي می كوچك رویليل

  . الست باش يم مواظب گيگويرو بازھم مي ، پید سوپت را بخورياول با-

  . خورم يگر سوپ نميمن د: د يگويً مجددا میليل-

  . دھم يصبر كن االن بتو م: د ي گویكند مي را جستجو می كه در ظرف كباب گوشتیپدرش در حال

  . ًشان را بخورند ؟ آنھا اصال لب نزدند يل سوپھا اوی بآنھا بگوئیتوانيتو نم-

  . ل ندارند ي كه مینيبيم-

گر بتو نخواھم يد. الست باش يم مواظب گيگوين بار مي آخریرو ، برايپ . یكنيت ميدانند كه تو آنھا را حمايالبته آنھا م-

  . گفت 

 اندازد ین ميزند و آنرا پائيالس ميود را بگ كوچك چنان بشقاب خود را نگاھداشته است كه از ترس انداختن آن خیرويپ

 .  

رود تا يزند و بآشپزخانه ميدانستم و بعد با مشت بسر او ميآمدم مي كه میوقت: د ي گویشود و ميمادرش با شتاب بلند م

  . اورد ي پاك كردن آنجا بی برایدستمال

در موقع خوردن آن تمام صورت خود را ده و يش چسبي گوشت خود را محكم با دستھایليل. كند يه ميرو شروع بگريپ

  . چرب كرده است 

  . بوسد ينكه پسرش را آرام كند او را مي ایشل برايم

  .  ندارد یبيه نكن كوچولو ، عيگر-

 و یستينجا نيتو تمام روز ا. ً كه مجددا شروع كند یكنيك مي تحرینكه او را بترساني این است ، بجايھم: د يگويمادرش م

  . خواھند بكنند يآنھا ھر چه م كه یكني میكار

  . گر بمن بده ي دۀچيك ماھيكند ، پدر يشل دوباره خواھش ميدختر كوچك م

  كند يش مشغول است كه فراموش ميشل چنان ببچه ھايم

 زن و فرزندانش ی پرحرارتیشل خوشبخت و خوشحال است و بانگاھھاي خود را بخورد و نگذارد سرد شود ، میغذا

  .  كند یرا نگاه م

 ؟ اگر شخص یكنينطور مرا نگاه ميچرا ا: پرسد يجنباند و ميش را مي آرام شده است و شانه ھایت كمين ژولين بيدر ا

   . یده ايكرد مرا تا بحال ندينجا بود تصور مي ایگريد

  . قه بفكر فردا باشد ين دقيد در ايل خود بايشل برخالف ميم

  . ن سه دلبندش جدا سازد يدار اي از دشه او راي ھمید كه ممكن است برايشيندي بیبخطر

  . كنم ي تو نگاه میبائيمن بز:  دھد یپاسخ م
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   . ی ھستیعجب جانور: د ي گویكند و ميك مي خود را باو نزدیكند صندلي كه تبسم میھمسرش در حال

  

٨  

  ل دارند ؟ يران چه ميگيخوب ، ماھ-

  . اك يچھاركن-

  .م ي بدھیم مشروب بكسيما امروز اجازه ندار-

  . م ي شما ھستیآه ، ما تنھا مشتر-

  . د ينيد و در آنجا بنشي سالن بروید به انتھاي شما بایار خوب ، من آنرا در فنجان خواھم آورد وليبس-

  . م يم مواظبت كنيرون گذاشته ايمان را كه بيم دوچرخه ھاينينجا به نشيم ايخواھيما م-

  .  را بدزدند ن روزھا ممكن است آنھايد ، در ايآھا ، حق دار-

  .  ما اتفاق افتاده است ین موضوع برايا-

  . د يني بنشین جا كناريخوب پس ، ھم-

  . م يمتشكر-

ك ي نزدی با خود دارند در كافه ایري گی لوازم و سبد و چوب ماھیكه مقداريشل در حاليكتور و ميموند ، آرماند ، ويرا

  . ون نشسته اند يستگاه راه آھن ليا

  د ؟ يري بگید ماھيخواھيكجا م:  پرسد ی است میخص چاق و خوش روئصاحب كافه كه ش

  . ست ينجا چندان دور نياز ا: دھد يموند جواب ميرا

  اسن ؟ يدرمارن -

  . درمارن -

  باچه ؟ -

 سخن را بدست ۀ رشتیر ماھري گینكار بھتر آشناست و مانند ماھيكتور باي ویول. شود يشان مينجا پريموند در ايرا

  : رد يگيم

  . م يما تخم و كرم با خود برداشته ا-

  . د ياندازيرا بھتر است با كرم چنگك بي گرفت زیشود ماھيگر نميبا تخم د: دھد ير پاسخ مي گیماھ

  . م ين فكر را كرده ايماھم ھم-

روم و در ي میريگيسه شنبه ھا منھم بماھ. د ينكار را بكنيد ايكنم بتوانيتصور م. د يري بگیر ماھيك شيد يد كوشش كنيبا-

 تخم یمن گندم پخته بجا. م وزن داشت يلو و نيك كي گرفتم كه یر ماھيك شير من ي اخۀھفت.  من بسته است ۀن روز كافيا

  . . . با خود داشتم 

ك شوفر باتفاق دو نفر ين وقت ي بر حسب اتفاق در ایول. خواھد صحبت خود را تمام كند يرسد صاحب كافه نميبنظرم م

ستند ، يران نيگيً اصال متوجه ماھیكنند ولي می بلند با صاحب كافه شوخینند و با صداي نشی بوفه میپھلوشوند يوارد م

  . كنند تا فراموش نشود يگر مطالب خود را تكرار ميكبار ديكنند و يت استفاده ميآن ھا از موقع

  د ؟ يتان را با خود داريكوزه ھا:  پرسد ی آھسته میموند با صدايرا

  .بله -

  د ؟ ي كرده ای چرخ ھا مخفۀواد منفجره را در دستم-

  . ز منظم است يھمه چ-
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  ست كجا رفته است ؟ يمعلوم ن. امده ي ھنوز نیفقط ژگن لعنت-

  . م يست جز آنكه بدون او حركت كني نیچاره ا: كند يشنھاد ميكتور پيو-

  . ش اوست يله ھا پير ممكن است ــ فتيغ-

 دارد و كاله ی چرمۀقيك جليك شلوار كلفت كھنه و ي پا كرده و ی بلندۀاو چكم. ود شين وقت ژگن وارد كافه ميدر ھم

  .  ھم بسر گذاشته است یبزرگ

  : د يآيتاتار دارد م. د يگوي میكتور با خوشحاليو

سبد . رسد ي آلفونس دوده بنظر میا قھرمانان كتابھاياتور و ينيك ميش از اندازه بار با خود دارد و از دور مانند يژگن ب

 یشود و چوب ماھيده مين كشي زمیًبا رويزان است كه تقري آوی بلندۀش پارچياز شانه ھا. ل كرده است ي حمایبزرگ

  .  كنند یتوانند از خنده خودداريش نميرفقا. ك تور بزرگ ھم با خود برداشته است ي.  داده است ی خود را در آن جایريگ

   ؟ ی شكار كنی سگ ماھیخواھيد مي ؟ شای بكنیخواھيازم چه منھمه لويتو با ا. پرسد يموند از او ميرا

 يۀ دارد و بقین سبد جايله ھا در قسمت پائيم ، فتيز را بشما بگويك چيد ينظور است بايھم: د يگويژگن با اوقات تلخ م

  .  كرده ام ی مخفیزھا را ھمانطور كه تو گفتيچ

 یاز صاحب كافه خداحافظ. شان ي دوچرخه ھای گردند پھلوی مدارند و بري خود را بر میريگيھر پنج نفر وسائل ماھ

  . خواھند كافه را ترك كنند يم. د يد است موفق باشيام: د يگويــ او برسم معمول م: كنند يم

  . د يشه خوش باشيدوارم ھميام: د يگوي میصاحب كافه در موقع خاحافظ

  : دھديش دستور ميموند برفقايستند و راياي میوت خلۀكنند در گوشي بعد آنھا از جنگل ونسن حركت مۀقيده دق

از . رود يل مي كوربیم كه بسويرسي میابان اصليل به خيم در كنار پل شارنتون و آلفورويرون آمديكه از جنگل بيھنگام-

د و شناسيآرماند راه را م. م يد بطرف راست برويم بايلنسوم ژرژ گذشتينكه از ويپس از ا. م گذشت يل خواھيان دراويم

كنند ، من ھم بدنبال يش از ھمه بار با خود دارد حركت ميشل و بعد ژگن كه بيجلوتر از ما خواھد رفت پس از او م

  . م ي شناسیگر را نميكديًم كه اصوال يكنين وانمود مي افتاد چنیاگر اتفاق. كتور خواھم آمد يو

  . گران بشود يد منتظر ديد بايه زودتر رسھر ك.  است ١١م است وقت مالقات پس از ساعت ياكنون ساعت ھشت و ن

  كجا ؟ -

  . ن كافه يطرف راست در اول. د يكه وارد شھر شديوقت-

***  

صرف غذا . خورند يل غذا مي واقع در كوربی سالن مھمانخانه ایك بعد از ظھر است و ھر پنجنفر در انتھاي ساعت 

 را حس یدين خود محبت شديجام كار خطرناك بروند ب انین پنج نفر براينكه ايش از ايپ.  آنھاست یباعث خوشحال

  . كنند كه تا بحال حس نكرده اند يم

  د ؟ يبازھم گرسنه ا: پرسد يموند ميرا

  . ك ظرف كباب بخورم يل دارم بازھم يمن م: دھد يژگن جواب م

  . ست يشه امروز نيد ، ھميت استفاده كنين موقعيز ، از اي عزیرفقا-

  . كند ي انسان را در فكر و عمل راسخ می حسابیك غذايش كرده ام كه يحال چند بار آزمامن تا ب: د يگويشل ميم

  . م يما ھم سرباز ھست-

  . م ي بخورین غذائيم چنيتوانيمتأسفانه ھر روز نم-

  . د وقت گذشت يعجله كن: د ي گویموند ميرا

  م ؟ يك فنجان قھوه بخوريم يتوانينم-
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 را ھم یريگيد لوازم ماھيد صورت حساب خرين گذشته بايمن ھنوز تمام نشده و از ااعتبار . د ممكن است ياگر بخواھ-

  . د يبمن بدھ

  . م قرض كرده ام ين لوازم را از عمويكار من سر راست است ، من ا: د ي گویژگن م

  بتو قرض داده ؟ -

  اگر او متوجه شود كه من . ًمن اصوال از او نخواستم -

  . ًام كامال اوقاتش تلخ خواھد شد ش را برداشته يري گیچوب ماھ

  . م يش بخريك چوب نو برايد ينطورست باياگر ا-

كور را كه با قھوه آورده اند در فنجان يالس ليبا شتاب گ. اورند يدھد قھوه بيموند دستور ميشود و رايصرف غذا تمام م

  . كند ي میخود خال

  . د قھوه را خورد ي چطور بایدانيتو نم: د يگويشل ميم

  دانم ؟ يچرا نم-

ك سوم يد يًا باي تا نصف فنجان را ، ثانیعني ی قھوه را بخوریلي خید جرعه ھايًاوال با: د آن را سه مرحله خورد يبا

اك يد كنيًثالثا با . ی تا لذت ببرید آنرا آھسته بخوريو بعد با. شود ي ، آنوقت قھوه الكل دار می كنیاك را در قھوه خاليكن

   . یكنينكار ھا حظ ميل عمل گوارش است و بعد از اي تسھیگر براين كار ديا . یزي گرم برۀھو قۀمانديرا در باق

  ست ؟ ينظر تو چ-

ت يكنوع رضاي دارند و ھر بار موجب ی ارضاء خاطرست كه با ھم ھماھنگین كار شرط مسلم برايم كه اي گویم-

  . شود يم

ك يچطور است . افسوس كه من قھوه ام تمام شده !  است ن طرز خوردن مسخرهي كه ایراست:  كند ید مييكتور تأيو

  ؟ يمگر بخوريفنجان د

 یش آورده است ميشخدمت براي كه پی بصورت حسابین حال نگاه تند و ترس آوري است و در ایكاف: د ي گویموند ميرا

  . ست فرانك شده يھفتصد و ب: اندازد 

  . شود يانك م و انعام ھشتصد فریبا پول چائ. كند يكتور اضافه ميو

  !ھشتصد فرانك : كند يموند تكرار ميرا

  !  ما گرانتر تمام خواھد شد یس برايه سنت آسيقض: د يگويژگن متفكرانه م

***  

  . م يشويك ميرفقا بمقصد نزد

ن مسافت يل آنھا ايپس از گذشتن از كورب. كند يت ميرود ھداي كه بطرف دستگاه فرستنده میكي بارۀكتور آنھا را بجاديو

: زند يكه نفسش بند آمده است صدا ميژگن در حال.  آھسته تر بروند یتوانند كميو حاال م. موده اند ي پیاديرا با سرعت ز

  .  است ی دوچرخه سوارۀك مسابقيًكارما كامال مانند 

گھبان  دو نیابان اصليدر خ. ار خوب بود ي بسیريگي ماھیمشروب خوردن ما با چوبھا: د يگوي میكتور با خوشحاليو

  . زدند يم آنھا قھقه ميگذشتيكه از برابر آنھا ميد ؟ وقتيني بیرا م

ما . م يكنينجا چه ميد اينند خواھند پرسين جنگل به بي اگر حاال آنھا ما را در ایول. دم يبله ، آنھا را د: دھد يآرماند جواب م

  . م ي سن گذشته ایاز رو

م كه راه را اشتباه يم بگوئيتوانيھنوز ھم م. گذرد يون مي استاسیجنوبن رود از قسمت يا. ست ينطور نيا: د يگويژگن م

  . م يآمده ا
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  د ؟ يدفعه قبل شما چرخھا را كجا گذاشت:  كند یموند سؤال ميرا

  .  باشد ین حواليد در ھميبا-

  . م يك شويم تا ھر چه ممكن است به برجھا نزدي كنم بازھم حركت كنیشنھاد ميمن پ-

  . د بطرف مشرق بروند يون گذشته اند و بايآنھا اكنون دور استاس. شود يخورد و بعد منقسم مي میچ كوچكيجاده پ

  . م ياده بشويد پينجا بايا: دھد يموند دستور ميرا

رند و آھسته وارد يگيچرخھا را بدست م. شوند يده نميچكس دي ھیدر آن حوال. ند ي آین ميھر پنج نفر از چرخھا پائ

  . د يستينجا بايا: كند يشنھاد ميموند پي از جاده دور شدند راینكه كميز اپس ا. شوند يجنگل م

  د ؟ يگار كشيشود سينجا ميا: كند يژگن سؤال م-

  . گار بكشد يچكس حق ندارد سينجا به بعد ھير ، از ايخ

  . شود يمواد منفجره تا در مجاورت آتش نباشد منفجر نم. ست ينكار خطرناك نيا-

  . م ياط را از دست ندھي است احت بھتریح است وليصح-

  . گران رفتار كن يزم تو ھم مانند دي عز

  . ار خوب يبس-

ن ي خود را زمیشما بارھا. روم يكتور مي كسب اطالعات باویمن برا. م يد از انجام كار خود صحبت كنياكنون با-

  . د يرا بكشن جا انتظار ما يدر ھم. د ي پنھان كنیشه ايد و مھمات و چرخھا را در بيبگذار

  م ؟ ياوريد مھمات را در بيبا-

دا كردن يد كه مشغول پي وانمود كنینجا عبور كرد طوري از ایاگر شخص عاد. نجا نخواھند آمد يھا باالمانيالبته . ر يخ-

  . د يقارچ ھست

***  

: پرسد يموند ميرا. است م خاردار محكم شده يرسند كه با سي میگذرند و به نرده ھائي میكيكتور از راه باريموند و ويرا

  چ دار كجاست ؟ يآن جاده پ

  . نجا باشد ي دورتر از ای كنم كمیتصور م-

  . م يد بآنجا برويار خوب بايبس-

ن ي آن چنۀ ترجمه فرانسالمانیر متن يزان است و زي آوالمانیك اعالن يدر آنجا . رسند يقه بآن نقطه ميپس از چند دق

  . نوع ، خطرمرگ ًدا مميعبور اك: نوشته شده است 

  ن جا باشد ؟ ي ھمیكنيفكر م: پرسد يموند ميرا

  . م يف برجھا بروين ردي اولید بانتھايبله با-

  : م يرويبآنجا م-

ه ھرس ين ناحيگذرند  ، درختان جنگل در ايم خاردار مي سی اندازند و با زحمت فراوان از الینه مي سیخود را برو

 است كه ینداخته اند و طوري درختان را نۀسرشاخ. شود يده نمي دیخت بزرگ دریعي نبسته وسۀشده است و در محوط

ف درخت قرار دارد و پست سر آنھا برجھا يك رديبرابر آنھا . روند يش مياط پيبا احت.  كند یتواند خود را مخفيانسان م

 ۀبفاصل. شوند يكتور متوقف مي و وموندين لحظه رايدر ا.  دورند یليكنند كه برجھا از آنھا خيتصور م. سر برافراشته اند 

  . نگھبانان ھستند .  شود یده مي شنی آنھا صدائیچند متر

  ! چ حركت نكن يھ: د يگويموند ميرا

  . ص دھند يره رنگ را تشخيفورم تيتوانند دواني میان درختان بسختياز م
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  . م يش برويم پيتوانيگذشتند ، م-

  .  آنھا قرار دارد یدھند جلوي كه نگھبانان در آن پاس میجاده ا

   »  Heil Hiller«! رسد ين صدا بگوش ميناگھان ا

  . نجا خواھند گذشت يھا از ايگر گشتي دۀ دستیبزود. دند يگشت ھا بھم رس: د يگويكتور ميو

  . م ي بعقب برویكم-

  . ھا در حركتند يشوند كه بر خالف جھت اوليان مي دو سرباز نمایبزود

. م ين راه بگذريد از اي است كه ما باین لحظه وقتيا. ده اند يقه بھم رسيًقا ساعت دو و پنجدقيدق ھا یگشت: د يگويموند ميرا

  . كنند يك ميروند و خود را تا حد امكان بجاده نزديچ جاده ميبطرف پ

  . م يد بگذرياز آنجا با. ند يتواند ما را به بنيچكس نمينجا ھيدر ا. ست كه من حدس زدم ي ، ھمانطوریني بیم-

 بلند و درختان جوان ینجا در حفظ علف ھايرسانند و در اي میشه ايگذرد و خود را به بير نگھبان ھا مياز خط س

  . ش بروند ي پیتوانند كميم

تواند بدون ترس و ھراس در آن گردش كند ي است كه انسان مینجا جنگليا!  است یتيار خوب موقعيبس: د يگويموند ميرا

  . م ي مطلع شدی كافۀرا باندازيم زيم بازگرديتوانياكنون م. 

  . رسند يشان ميقه برفقايگذرند و پس از چند دقيگردند ، از جاده مياز آنجا برم

نند ي بیگر را ميكديكربع يكربع بي ھا ید عجله كرد اگر حرف شما صحت داشته باشد و گشتيدھد ، بايموند دستور ميرا

  د ساعت يبا

  . م يعبور كنم از آنجا يقه بتوانيست دقيدو و ب

  م ؟ يد باخود برداريمھمات را با-

  . د آنرا برداشت يالبته با-

  د كرد ؟ يدوچرخه ھا را چه با-

  . د برداشت يچرخھا را ھم با-

  م گذاشت ؟ يآنھا را كجا خواھ-

  . دا نخواھد كرد يچكس آنھا را پيم كه ھيدا كرده اي را پیجائ-

  كجاست ؟ -

  . ر نگھبانھاست يك خط سينزد-

  

٩  

  . م يده ايرفقا رس-

حاال در .  از منطقه ممنوع الورود گذشته اند یريگيموند ھر پنج نفر با دوچرخه ھا و تمام لوازم ماھي رایبه راھنمائ

 ی سۀبفاصل. صدا از آنجا بگذرند ي ھا بروند و سپس بیشود ، در انتظارند تا گشتي ھستند كه محافظت میكي بارۀكنار جاد

  .  كشند ی دراز می صحرائی سرخس و شاتوتھاین بوته ھاايمتر از آنجا در م

  . د يآوريمھمات را در ب! رد يھر كس رولور و دشنه اش را بدست گ: دھد يموند دستور ميرا

.  بسته مواد منفجره ١۶:  شمرد ی رسد می آورند و در ھمان حال ھر كس ھر چه بدستش میمھمات را از بسته ھا در م

  . نان ي قرقره نوار اطم٨له ، ي متر فت٢٠ول آتش زا ،  كپس١٢ بسته باروت ، ٨
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شود يك بمب آتش زا كه پس از شش ساعت منفجر مي خود ین را ھم من با خود آورده ام و از كوله پشتيا. د يگويژگن م

  . ی آوردرون ميب

ماند تا چرخھا را ينجا مي اشل دريد ؟ ميحاال توجه كن« : د يگويكند و بعد ميب خود پنھان ميموند آنرا گرفته و در جيرا

آرماند و ژگن بطرف برج دست راست كه در شمال قرار دارد . م يشويم ميمواظبت كند و ما چھار نفر بدو دسته تقس

  كتور و يروند و ويم

ن يا. م ي كه در برابرمان قرار دارد فاصله داشته باشیا چھار صد متر با برجيصد يد سيبا . ی برج جنوبیمن ھم بسو

 ید ھمگيقبل از ساعت چھار با.  بازگشت الزم است یقه ھم برايست دقيكشد و بيقه طول ميست دقيًبا بي تقرمساحت

  .  دھد ی رویر منتظري غۀن امكان وجود دارد كه ھر لحظه واقعي ایم وليبازگشته باش

  . م يايل دارم با شما بيشتر ميمن ب: د يگويشل ميم

ن اتفاق ي ایول. م ير شده اين بدان كه دستگيقي یدي ما را ند۵اگر تا ساعت . د نجا بمانيد ايكنفر باير ممكن است يغ-

  . نخواھد افتاد 

  . د بكنم يند من چه باياينجا بيھا االمانياگر -

  . نجا نخواھند آمد يا-

  م ؟ ي با خود برداریزھائيچه چ: پرسد يآرماند م-

ًقا در يك را دقيد پالستينكه فراموش نكنياز ھمه مھم تر ا. م يبريه را ما ميد و بقينجاست با خود برداري كه اینصف مواد-

د دو ي ھر برج بایبرا. د يله متصل كنيد و سپس آنرا به فتيك كپسول آتش زا در آن بگذاريد ، ي مورد نظر قرار دھیجا

  . ن كار مطمئن ترست يا. بسته مصرف كرد 

  . م كرد ينكار را خواھيبله ا-

 یلي آتش زننده خید در شمع ھاين كه بايم و از ھمه مھمتر ايرا بقدر الزم با خود آورديد زياشًكامال مواظب مھمات ب-

د چند بسته را ي توانیًضمنا م. د ين كار را بكنيد ، اي آنھا را برگردانی دوتایكي است یمتيار قينھا بسيا. د ي كنیصرفه جوئ

  .  كار را كرد نيد ايبشما نشان دادم كه چطور با. د يك شمع متصل كنيبا 

  . م يده ايفھم-

  د كرد ؟ ي را چه كار بای آھنیمھايس-

 بود یم و اگر انفجار آنھا ضروريد الزم نشود آنھا را منفجر كنيشا. م كرد ين باره فكر خواھيم در ايدي كه بآنجا رسیوقت-

  . د يد و مصرف كني برج را برداری از باروتھاید كمي توانیم

  . شود ي رفتن آماده میدارد و برايھر دسته مھماتش را بر م

  . م ي گرم استعمال كنۀد اسلحيم نباير شدين راه دستگي از ما در بیكياگر ! صبر كن : د ي گویموند ميرا-

  چرا ؟ -

  . شوند ير ميگران ھم دستگيشوند و پشت سر آن دي ھا خبردار مالمانیله ين وسيرا بايز-

  د كرد ؟ ين صورت چه بايپس در ا-

د كه يد كوشش كنيبا. د يد بدون مقاومت كشته شويالبته نبا. ند يآيش بيد كه آنھا پي كنید كاري متوجه شما شد بایاگر كس-

د كه ي داریشما دشنه ھائ. ن دستورات است ي ترین موضوع از جديا. د ي سرد دشمن را از پا درآورۀ اسلحۀليد بوسيشا

  . ن موضوع را فراموش نكن يشل تو ھم ايم. د يله استفاده كامل كنيسن وياز ا. كند يدر صورت استعمال بالفاصله ھالك م

  .  نگفتند یزيچكدام چي ھیده است وليشان پريھر چھار نفر حس كردند كه رنگھا
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كند و ي الزم را از آنھا كسب میروين لحظه نيموند در ايدانند كه رايد آنھا نميشا. كند يش را نگاه مي رفقایموند بآراميرا

  . سازد يك رھبر را در برابرشان جلوه گر مي یقي حقیمايس

  ! د ي فرانسه ھستیزانھاي آزاد و پارتید كه مبارزان گروه ھايفراموش نكن! ش يرفق به پ: د يگويم

***  

  . شوند يزنند و وارد انبوه درختان جنگل ميكتور چند شاخه را پس ميموند و ويرا

  . حركت نكن : د يگويموند ميناگھان را

 ینكه لحظه ايرد و پس از ايگي خود را بدست مۀموند كه جلو رفته است دشتيرا. ستند و با دقت مواظبند ي ایھر دو م

  .  ماست یر پاي زی تراشه ھایصدا.  خش خش مال خودماست ین صدايا: د يگويكند ميصبر م

ن برج يكند كه اوليانسان تصور م . نندي بلند برجھا را به بیان برگھا و علفھاين نقطه ، از ميتوانند از اياكنون آنھا م

   ۀبفاصل

وسته يدرختان اطراف پ. دھند ي خشك براه خود ادامه می برگھایھر دو حركت كرده و از رو. ش قرار دارد يك متري

جان ين ھيپس از ا. لرزند يھر دو م. كند يجھد و بسرعت فرار ميرون مي بی ناگھان خرگوشیشه اياز ب. شوند يكمتر م

فھماند خم يع دست باو ميك عالمت سريبعد با . د يآيك بيدھد نزديقش عالمت ميستد و برفي ایاط ميموند با احتي رایناگھان

  .  آنھا قرار دارند و با بوته ھا احاطه شده اند یبرجھا جلو. د يآيش او ميشود و پيكتور خم ميو. شود 

  . ان نخورد  سرخش تكیمتوجه باش كه بوته ھا: د يگوير لب آھسته ميموند زيرا

  .  با آنھا قرار دارند ی ثابتۀوسته در فاصليرسد كه برجھا پيبنظر م. روند يش ميست متر پيب بينه مال قريس

  . م يًقطعا ما از جاده پرت شده ا: د يگويكتور آھسته ميو

كت متوقف  حریكند و بيسرش را بلند م. خزد يش مي به پیچرخد و كمي آنكه باو جواب دھد بطرف چپ میموند بيرا

  . رساند يكتور بازحمت فراوان خود را باو ميو. شود يم

   ! یآه لعنت: د يگويم

ك كاكل ي از درخت ، دور و نزدیان علفزار خاليدر م. ك فرودگاه است ي دامن گسترده كه مانند یعي آنھا دشت وسیجلو

آنھا . ل است ي اندازه طویرد و بلومتر عرض دايم كين دشت نيرسد كه ايبنظر م. درخشد ي و سبز می وحشیبوته ھا

  . ن قسمت از علف زار را احاطه كرده است ي قرار دارند كه ای مشجرۀ گوشیاكنون در جنوب شرق

 آنھا با قسمت مشجر چندان ۀ كانون فاصلیگر فاصله دارند وليكديا چھار صد متر از يصد يرسد كه برجھا سيبنظر م

  . ست ياد نيز

 است كه ی آھنھائۀًبا باندازيمھا تقرين سيقطر ا. ل محكم شده اند ي حایمھايقرار دارند و با س ی بتونیه ھاي پایبرجھا رو

  .  بكار رفته است ی بتونيۀدر ساختمان پا

 مربوط است محكم ی بتونيۀم كه ھر كدام با سه پايتوجه كن ، ھر گوشه از برج با ھفت س: د يگويموند با اوقات تلخ ميرا

 قرار دارد كه یني سطح زمینھا بر روي اۀو ھم  دارد ی بتونيۀل و دوازده پاي و ھشت طناب حاستي ھر برج بیعنيشده 

  .  از حفاظ است یًكامال خال

ھا اطراف برجھا را از المان.  كه برعكس است یدر صورت.  برجھا ادامه دارد ین بوته ھا تا پايكردند كه ايآنھا تصور م

كردند كه در آنجا آنقدر يگر آنھا حساب نميو از طرف د. ند آنھا را محافظت كنند  كرده اند تا بھتر بتوانیبوته ھا خال

  .  وجود دارد ی آھنیمھايس

   ! یلعنت: د يگويًكتور مجددا ميو

  . ن برج اكنون در برابر آنھاست ياول. ست ي نیان خوبيجر
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 در یول. شود كه آنرا محافظت كند ي نمدهي آنجا دی آنھا واقع است ، كسیًبا درصد متريف تقرين ردين برج از اوليآخر

 دورتر از آنھا ، یكم.  نشده است ینيش بي آنھا پین موضوع ھم در نقشه ھايا. ستاده است يك نگھبان اين برج ي اولیپا

  . شود يب محافظت ميف برجھا قرار دارد و بھمان ترتين رديدر ھمان طرف علفزار دوم

  . د  ھستنیتين موقعيآرماند و ژگن ھم در چن

   كجاست ؟ یابان اصليخ: پرسد يموند ميرا

  . د يم ديًم قطعا آنرا خواھيش بروي پیاگر كم. ن برج باشد ين و سومين دوميد بيبا-

 ما یمن متوجه دو موضوع شده ام كه برا. م يگر خالصه كنيكبار دي: د يگويشه فرورفته است ميًموند كه مجددا در انديرا

م تحت مراقبت يم آن ھا را منفجر كنيخواھيف قرا دارند و ما مي ھر ردی كه در انتھایجًت است اوال در بريحائز اھم

ك ي: زھا برابر ماست ين چيگر ايو از طرف د.  پناه ما باشند یتوانند تا حدي می بتونیه ھاين پاينكه ايدوم ا. ستند ين

ا سه ياگر دو . م ي طرف بروۀم ھميتوانيما نم. م يً كه ما اصوال بفكر آنھا نبوده ایع بدون حفاظ و نگھبانھائي وسۀمحوط

  .  برج را ھم منفجر كرد يۀد پايالبته مسلم است كه با.  باشد كه برج واژگون شود ید كافيم شايم را منفجر كنيس

  . ست ي نین كار آسانيا: دھد يكتور جواب ميو

ش ين مشكالت پيد او كه اكنون خود را در برابر اكنيًقا فكر مينست كه دقينكار او عالمت ايا. خاراند يموند سرش را ميرا

  ده يرسد آنھا نتوانند بدون آنكه دي مردد است ، بنظر میند كميبي نشده مینيب

دھند ير ميي خود را تغیوسته جايرا آنھا پيد زيًنگھبانان قطعا آنھا را خواھند د.  منظور برسانند یشوند خود را به برجھا

  . د ن كار را كريشود اير نميخ. 

  شود ؟ ياگر آنھا نگھبانان را مورد حمله قرار بدھند چه م

 كه یسربازان. ك شد يك شوند ؟ از آن گذشته اگر ھم بتوان بآنھا نزدي صدا بآنھا نزدیًاصوال چطور امكان دارد آھسته و ب

گر محوطه نگاه يدموند بطرف يرا. د يجه نخواھند رسينكار به نتيد و در صورت اي ھستند خواھند دیابان اصليدر خ

ن ي آنھا ھم در برابر ایمسلم آنست كه رفقا. شود يده نمي دیزيدر آنجا چ. گر مشغول باشند ي دۀد دستيكند در آنجا بايم

  . كنند يمسأله قرار دارند و فكر م

. د يگويم نیزيموند دوخته شده است و چيكتور كنار اوست چشمان او بعالمت سؤال به رايو. شه است يوسته در اندياو پ

  .  تابد یآفتاب گرم بآنھا م

. جنبد ي میكي در آن نزدیزيناگھان چ. ند ي بی نمی نگھبانی كند ولی اطراف نگاه مۀموند بھميرا. نگھبانان كجا ھستند 

 یب باقين ترتياگر آفتاب بھم. ند ي تواند از آنجا آن محوطه را ببی برج قرار گرفته است كه ميۀ در ساینگھبان طور

  . رسد ي بخاطرش میفكر . . یول! د خوب بود مانيم

  د كرد ؟ يپس چه با: د يگوير لب ميكتور زيو

  . م ي بكنیم كاريكنم بتوانيتصور م: دھد ي میموند جوايرا

  شود كرد ؟ ينگھبان را چه م-

  . ند ي بینجا را نمياو ا-

   كه درست مقابل ما قرار دارد چطور ؟ یگريآن د-

  . ند ينطرف را ببيشود كه اين آفتاب مانع مياد است و عالوه بر اينجا زي او تا اۀفاصل. ند ي نبكنم او ھم ما رايگمان م-

  ! ند يتواند ما را به بي می اولیول-

  . د يم خزيش خواھيما به پ-

  . د يد ديً خود را برگرداند قطعا ما را خواھیاگر او رو-
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  . م يچي پیما خود را با علف م-

   . یدانيم-

مراجعت بھمان . م نقشه مان بھدر رفته است ياگر بترس. م يما اكنون فقط صد متر با ھدف فاصله دار. جه كن كتور تويو-

  . روم ي آتش زا را بمن بده من تنھا میله و كپسول ھاي فتی ترسین كار ، اگر تو مياندازه سخت است كه انجام ا

  نكار خطرناك باشد ؟ ين حرفھا اي اۀ با ھمیكنيگمان م-

  . ست و در انتظار من باش ينجا بايا: دھد ينه ، و سپس آب دھان خود را قورت م: دھد يند جواب ممويرا

  . م ي آیبرو من بدنبالت م-

  

١٠  

  

 ۀني شانه و سی كند علف ھا را روینكه خود را مخفي ایبندد و براي محكم میند و آن را با نخي چی علف میموند قدريرا

 آب دار ی علف ھاینه رويكند با سيه ميش تكيكه به آرنج ھايدر حال. خزد ين مي زمیرون حال ي دھد و با ایخود قرار م

او مصمم است در ھر . ده و بدنبال اوست يچيب پين ترتيكتور خود را بھميدارد ويش خراش بر ميزانو. خزد يش ميپ

  . صورت آنجا بماند 

د با دقت انجام ين باي زمیدن رويخز. جه رساند ي نتد در ھر حال كار رايگر امكان بازگشت وجود ندارد ، باياكنون د

ل ي بود ، او میريً داشتند كه مرد نسبتا پیآنھا فرمانده ا. شد ي اندی خود میموند بدوران خدمت سربازينجا رايدر ا. شود 

  . ن بخزند ي زمیدان ورزش رويد سربازان تا ميمعتقد بود با. ت كند ينطور سربازان را اذيداشت ا

در . . . د ين استفاده كني زمیھاين ناھمواريد ، از كوچكتريد و پنھان شوين بچسبيمحكم بزم: داد ين تذكر ميھر تمراو در 

  . آوردند ي كرد شكلك در می پنداشتند و ھر وقت فرمانده پشت به سربازان مین دستورات را مسخره ميآنوقت سربازان ا

خزد زانوانش را ين مي زمی كه رویھنگام.  كند یرويدستورات او پ را الزم نداشت تا از یموند كسين بار راي ایول

  . مالد يم

قه ھم شده است يك دقينكه ي است تا بتواند خود را ـ گو این امكانيھا و كوچكترين ناھمواري كوچكتریچشمانش در جستجو

  .  كند یـ مخف

  . د ي بدن او را دیشود تنھا قسمت بااليماز آنجا . ستاده است ھنوز ھم پشتش بآنھاست ي كه دور از آنھا اینگھبان

ن يخزد و در ايش ميب ده متر پيرد با زانو قريبدون آنكه چشم از نگھبان برگ. موند شتاب دارد كار را باتمام برساند يرا

  . ماند ي حركت می اندازد و بین مي زمیموند خود را در گوديرا.  جنبد یوقت نگھبان م

 شده ینصف راه ط. كند ي تأمل میكم! ده يار طول كشيبس.  دھد یبل از سه را نشان مقه قي دق۵ كه بمچ اوست یساعت

. كند يگر نگاه ميكند و ببرج ديك لحظه تنفس استفاده ميموند از يرا. ستاده است ي خود ای برج جايۀنگھبان ھنوز در سا

نان ياو با اطم.  شود یده نمي دیزيچ. ر ي خیش باشند ، وليد رفقاي جنبد بای میزيان آن محوطه چيرسد در ميبنظر م

  .  توانند خود را پشت برج پنھان كنند ی است و بعد میگر باقي متر دیب سيقر. دھد يدن ادامه ميبخز

د نگھبان خارج يگر الزم است تا از ديك كوشش ديتنھا . شوند يك مي نزدی مطمئنیبجا. كتور پشت او در حركت است يو

  . شوند 

د مغز او را سوراخ يبا. د يما را د:  چسباند ین مي اندازد و صورتش را بزمین مي زمی را بر روموند خوديناگھان را

  . م يكن

  . ستد ياي حركت می چرخد و بینگھبان م
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  . كند ي میراندازين خوك حاال تيا: غرد ياندازد مين مي كه طنیكتور با صدائيو

ند ، سپس مادر و پدرش ، دوستان ي كه شب ھنگام بانتظار اوكنديموند كودك و زنش را در نظر مجسم مين لحظه رايدر ا

ن مشقات را ي اۀكند و ھمي میكند كه بخاطر آنھا زندگي را در نظر مجسم میزھائي آن چۀش و ھمي مراحل زندگۀو ھم

 مانند ك دسته انسان مبارز جدا خواھد شد ، مغزشيان يشه از مي ھمیاو اكنون برا. د ينمايبخاطر آنھا برخود ھموار م

  شود و ياو نابود م. د ي از ھم خواھد پاشیتخم مرغ

  .  ادامه خواھد داد ی كه برابر چشمانش قرار دارد بزندگی آن ملخ ، آن ملخید ، ولي نخواھد شنیگر صدائيد

ن ي زمی از خاكھای است ؟ مقداریه از عمر او باقيچند ثان. ك تاك ساعتش ي تیرسد ، صداي خش خش بگوشش میصدا

  . . .  كند ین حال حركت نمي با ایدھان او شده است ولوارد 

موند آھسته سر خود يرا.  مرگ آماده است یحاال او برا. د نگاه كند يمت جان ھم تمام شود انسان باين موقع اگر بقيدر ا

  . د ي آین طرف مياو با.  نگرد یكند نگھبان ھنوز ھم بجانب آنھا ميرا بلند م

 او ی نكرد و با ما كم فاصله داشت خود را بر رویراندازياگر ت. م ي زنیود را بخواب مخ. د يايكتور بگذار بيو-

   ؟ یشنويم مياندازيم

  . بله -

نگھبان .  گردد ی خود باز می گذرد و سپس بجای میلحظه ا. دارد ين بر مي زمی را از رویزيشود و چينگھبان خم م

  . درخشد ي ھر دو نفر مۀچھر. ده است يآنھا را ند

  . م ياندازيًچرا مجددا خود را بخطر م-

  . نجا مطمئن است يا-

 خاك ۀده و با چھريچي كه بخود پیبا علف ھائ.  برج برسد یكتور بپاي نمانده ویزيچرخد ، چيقش مي رفیموند بسويرا

  .  است كه لباس جنگ بتن كرده باشند یانيآلوده اش مانند بوم

در . متر است ي سانت۴٠ب يًبا چھار متر در پنج متر و ارتفاعش قريآن تقرسطح .  برج از بتون و مربع شكل است يۀپا

ًبا دو متر ين صفحه ھا تقريك از اين ھر ي بۀفاصل.  آھن محكم شده است یه برج قرار گرفته و با صفحه ھاين پايوسط ا

 ی ھر دو نفر در قسمت شرق. قرار دارد كه با ھم ارتباط دارند یچ داري قطور و پیله ھاين برج مياست ، در قسمت پائ

  . ند يتواند آنھا را به بياكنون نگھبان نم. كنند يبرج خود را پنھان م

  ! توان باور كرد ي مید ، بسختيقه كشينجا ھفده دقياز جنگل تا ا. قه است يساعت سه و دو دق« : د يگويموند ميرا

د تا آن ساعت كار را ي ساعت چھار است ، بان موقعيبدتر. شوند ين عوض مي معیمسلم است كه نگھبانان در ساعتھا

  . م ين كار را بكنيم ايتوانيم. م يم وبه جنگل بر گرديتمام كن

له و ي كپسول آتش زا و باالخره فت۶ شمع آتش زننده ۴ك ، ي پالستۀ بست٨:  آورد یرون ميب بيبعد مواد منفجره را از ج

  . كند يك مير كردن پالستيدرنگ شروع به خميموند بيرا. دھند ين قرار مي زمیاط آنھا را رويبا احت. نان ينوار اطم

  من چه كار بكنم ؟ : پرسد يكتور ميو

مانده چھار گلوله درست كن ، من از ي كه باقیكيمھا كنار بگذار و بعد از پالستي انفجار سیدو بسته مواد منفجره را برا-

  . م يد كار را شروع كنيد كه چطور بايك خواھم دينزد

ه ي برج زاويۀ پایآھنھا. كند ياندازد و آھن ھا را نگاه مي برج ميۀ پایخود را رو. كند يند بالفاصله شروع بكار ممويرا

  . ا گذاشت ين زواي منفجره را در داخل اۀد ماديب باين ترتيدار ھستند ، بد

  .  كرده ام یمن فكر: د ي گویخزد و ميقش ميبطرف رف

   ؟ یچه فكر-
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 یله را بپايك شمع محكم كرده و بعد من فتيله را حاضر و ھمه را با يچھار فت. م كرد يشن خواھك شمع رويھمه را با -

  . م يدھيحاال مواد منفجره را در آنجا قرار م. كنم يبرج متصل م

  . د ي بخاطرم رسیصبر كن ، فكر: د ي گویكتور ميو

  .  زود باش یست ؟ وليبگو چ-

  . م تا برج در اثر تكان واژگون شود يگر آن را باال قرار بدھي دۀستن و دو بي زمیم دو بسته را رويتوانيم-

  .  كنم ینكار را ميمواظب نگھبان باش من ا.  انجام آن سخت است ی است ولیفكر خوب-

دھد و مرتب يكتور بھر سؤال پاسخ ميو.  برج رسانده است یموند خود را بپايرا. ھر دو در حال سكوت بكار مشغولند 

  . رساند ياج را باو مياحتلوازم مورد 

 ۀن لكياگر نگھبان سر خود را بر گرداند و اگر ا.  ندارند یگريچ فكر دين موقع آنھا ھيدر ا. ھر لحظه گرانبھاست 

  . ان برج توجه او را جلب كند كار تمام است ي رنگ میخاكستر

 ی اول براحتۀقرار دادن دو بست. ته است  خود گذاشی اول را در جاۀ خود را پنھان كرده و اكنون دو بستیموند بخوبيرا

را نوارھا ي خود بگذارد زی را در جای بعدی تواند بسته ھایر آفتاب گرم شده است نمي چون آھنھا بعلت تأثیانجام شده ول

  .  شده یار خطركست ، عصبانيموند بسيوضع را.  چسبند ینم

  . دارد يكتور نگھبان را از نظر دور نميو

 از آن را یكشد و قسمتيرون ميراھنش را از شلوار بي درنگ پی چسبد و بینم: د يگويخزد و ميتور مكيموند بطرف ويرا

  . كند ي درست میكند و از آن نوارھائيپاره م

  . راھنت را بمن بده يگر از پيك تكه دي. م بست يك را آنجا خواھين نوار ھا پالستيبا ا-

  . دھد يموند ميكند و براي از آن پاره می تأمل تكه ایبكتور است ، او يراھن نو وي كه تنھا پیبا وجود

 سرش ببرد ، یش را رويد بازوي منفجره را در آنجا قرار دھد باۀخواھد مادي كه میوقت. خزد ي برج میًموند مجددا بپايرا

له يال فتست ؟ اتصيگر مشغول چه كاريد. شود ينكار درست مي ایول. دا شده است ي پی بدنش بطور خطرناكیقسمت باال

ا عقل خود را از دست داده يو گو. ست ي كردن خود نیًرسد كه او اصوال فكر مخفيبنظر م. انجامد ي بطول میاديمدت ز

  . است 

 كند ، قلبش ی نگاه می كند و بویشود كه نگھبان حركت ميكبار متوجه مي. جود ي دستش را می ناخنھای تابیكتور از بيو

  . سخت به تپش افتاده است 

***  

نگھبان تا بحال متوجه .  شده اند ی مخفی بتونيۀًموند كار خود را تمام كرده و مجددا پشت پايرا. كار تمام شده است 

  . ات آنھا نشده است يعمل

  . ده است يكربع بطول انجاميًنكارھا جمعا ي اۀھم

   ؟ یرون آوردي خود بۀ را از جعبیاطيشمع احت-

   . رون آورده اميب: دھد يكتور جواب ميو

  م ؟ ي خود قرار دھی آتش زننده را در جاید كپسولھايحاال با

ن يا. كند يش نوك شمع را پاره ميخزد و با دندانھاي باال می بتونيۀن بار از پاي سومی برایوانه ايموند آھسته مانند ديرا

 مشغول است كه یدرن لحظه بقي او در ایول. ن ضمن شمع منفجر شود يرا ممكن است در ايار خطرناك است زيكار بس

  . كند يق پاره مين طريگر را بھميگردد و دو شمع ديكتور باز مينزد و. كند يزھا فكر نمين چيبا
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كنند ، و يد داخل شمعھا اطراف خود را حل ميداند كه البته اسيموند ميرا. شود يب سر وقت منفجر مين ترتيبا: د يگويم

  . شود ي میپس از شش ساعت انفجار عمل

  ! متوجه وقت باش كتور يو-

  . قه است يست دقيدرست ساعت سه و ب-

   ؟ یني بیآنھا را م. م كه كپسول خودشان را ھمزمان كپسول ما كنند بھتر بود ياگر با آنھا قرار گذاشته بود-

  نه -

م يبطرف سد يحاال با. رد يگر صورت گيكدي از ی كمۀست كه انفجار بفاصلي فرق ندارد و بعالوه بد نیليخ.  ندارد یبيع-

  . م ي بروی آھنیھا

  م كرد ؟ يك را منفجر خواھيكدام-

  : د يگوي میخاراند و پس از لحظه ايًموند مجددا سرش را ميرا

ك مرتبه چھار يم در يتوانيله متصل شده است ما ميك مي با یميم و چون ھر دو سيكنيك استعمال ميما فقط دو بسته پالست-

 ی برج بسته و تمام اتكاء برج رویم بانتھاين سيا. م يم را منفجر كنين سيكنم قطورتريمشنھاد يمن پ. م ي كنیم را متالشيس

  . م ي بروی بتونيۀن پاي سومی بسویعنيم ھا ، ي سيۀد بطرف پايحاال با. آنست 

  . ادست ي نگھبان تا آنجا زۀفاصل. م ي را كه مقابل ھم قرار دارند انتخاب كنیميبھتر است دو س: كند يشنھاد ميكتور پيو

 ۀ از بوته ھا قرار دارد و بعلت فاصلیك محوطه خالي در وسط یگوئي كه تو میميآندو س. ستم ين كار موافق نيمن با ا-

 كه نگھبان مقابلشان یم ھائيم طرف راست برو منھم بطرف سيتو بطرف دو س. اد ممكن است نگھبان متوجه شود يز

  . روم يستاده ميا

   ! یشويك مي تو به نگھبان نزدیول-

م ، ين راه بطرف جنگل بخزيكتريد از نزديمان تمام شد باي كارھایوقت. مواد الزم را بردار . ست ي نیگري دۀزم چاريعز-

  . د يم ديگر را خواھيكديو در آنجا 

حاال ھر دو خسته ھستند و . كنند ي میشرويدرنگ شروع به پينرو بيخواھند ھر چه زودتر كار را تمام كنند و از ايم

 از پناھگاه حركت كنند و ی خالید در محوطه ايرا بايادتر است زينجا خطر زيدر ا. كنند يھسته تر از قبل حركت مآ

ن لحظه پشت باو دارد و در جھت مقابل او يكتور در اي حاال وین تا بحال نگھبان برابرشان قرار داشت وليعالوه بر ا

ناگھان .  از او قرار دارند یادي زۀمھا با فاصليس. شد ي اندی م نامحسوسین لحظه بخطريموند در ايرا.  كند یحركت م

    !  Achtung: شود يده مين صدا شني ایكيار نزدي بسۀاز پشت سر او ، از فاصل

  .  افتد یحركت ميكند و بيش را بطرف جلو دراز مي رساند دستھای می بتونيۀن پايموند خود را بجلو اوليرا

  Achtung: رسد ي مً مجددا صدا بگوشیپس از اندك

   Achtung: كند ي تكرار می شومیرسد از دور صدايبنظر م

  . شود يده نمي شنیگريز دين كلمات چير از ايغ

  . م است يساعت سه و ن

  د ؟ يدھيا بگشت خود ادامه ميد ؟ يشويشما عوض م: زنند يگر را صدا ميكدي است كه ین صدا از نگھبانانيا

  رسد ي میگري ديۀكند ، بپايًموند مجددا شروع بحركت ميرا

 یرويخزد ، نيش ميوسته متوجه نگھبان است پيكه پي دارند ، در حالیادي زۀ مورد نظر ھنوز ھم با او فاصلیمھاي سیول

  . د شده است ياو تجد
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حال ن موضوع او را خوشيا.  دارند ی جایقيًار نسبتا عميك شي از او ، در ی كمۀمھا با فاصليشود ، سيك ميمھا نزديبه س

بندد و كپسول ي مخصوص بآنجا محكم میك را با نوارھايآھسته پالست. ار پنھان كند ين شيتواند خود را در ايرا ميكند زيم

گر از ي دۀنان خاطر چند تكي اطمیو برا. كند يًدھد و در آن را مجددا با نوار محكم ميان آن قرار ميآتش زننده را در م

ل دارد يموند ميفتد راين بيك پائيست پالستيگر ممكن نيكار او تمام شده است ، د. بندد يكند و بدور آن ميراھن را پاره ميپ

  . بلند شود و بطرف جنگل بدود 

كتور مانند يو. كتور آنجاست يداند كه وي میند وليكتور را ببيتواند در طرف راست خود وي می كه ھست بسختیاز جائ

. نگھبان پشتش باوست .  كند ی را طید قوسين دفعه بايكند و ايت مموند شروع ببازگشيرا. خزد ين مي زمی رویكرم

  . ن راه بنظر او دور است ي ای است ولیتنھا پنجاه متر باق

نجا ي خطر خود را بای مضحك است حاال كه بیراست. شود يادتر ميجانش زيشود ھيك مي بلند نزدیشتر بعلف ھايھر چه ب

  . ر شود ينجا دستگيرسانده در ا

  !  است یگر باقيتر دست ميب

. كند يگر بعقب خود نگاه نميد. حركت آنجا افتاده است يند كه بي بی را می سرخۀ بوتیند وليكتور را ببيتواند ويگر نميد

وسته يپ.  بپا كرده است یاھوئيكشد و با تنفس خود ھي نفس میموند بتنديرا. . .  دارد ، پنج متر ، سه متر یميب ماليراه ش

ر ي خیستاده است چه خواھد شد ؟ وليم اي با مسلسل در جلوالمانینم كه سرباز ير اكنون سرم را بردارم و ببشد اگي اندیم

  . نان دارد ياو براه خود اطم. 

رساند و ناگھان شروع يشه ميخود را بب.  تالش كند ید كميبازھم با.  شنود ی نمیگري دیدن صداياز شدت تند نفس كش

  . داند ين كار ميكدسته سرباز را بھتر از انجام مجدد ايا كند ، حاال جنگ بيبخنده م

او با .  غلطند ی ھم میكند كه بروي نگاه میرومندي نیستاده است و بموجھاي ای است كه در ساحل رودیمانند شناگر

  . ً قدرت آن را ندارد مجددا در آن رود شنا كند ی نگرد ولی بكار خود می فاتحانه ایمھايس

ست متر از ي بۀبفاصل. رود ي جنگل مۀده بطرف دامنيموند اكنون محفوظ است و با پشت خميست ؟ راكتور كجاي ویول

خواھد او يموند ميرا. ده است ين افتاده و چھره اش را در ھم كشي زمی بلند رویند كه پشت علف ھاي بیقش را ميآنجا رف

  . ده است يب دارد و بادست محكم بدنش را چسیديكتور درد شدي ویرا بلند كند ول

  ست ؟ يچ-

  . كند يست ، فتق من درد مي نیزيچ-

   ؟ یچ نگفتي و ھین درد را داشتيچطور تو ا-

  . م ياي با تو بی گذاشتیآنوقت نم-

   . ی استراحت كنیتوانستيتو م. ن كار حماقت است يا-

  . م يآه ، حرف نزن ، حاال ما موفق شده ا-

  .  خندد ید ميود درد شدس با وجيك شاگرد نجار پاري یعنيكتور ، يو

  . ه كند يل دارد گريده و خطرناك مين انسان آبديموند ، ايرا

  . كشند يگر را در آغوش ميكدي

  

١١  

  . م ين راه برويم از ايگويبتو م-

  . د رفت ينجا باير از ايخ-
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ش يكتور ھنوز دستھايو. ك ربع است كه در اطراف سرگردان ھستند يك به ينزد. كتور راه را گم كرده اند يموند و ويرا

  . دھد ي شود و بزحمت براه خود ادامه میدتر ميرا محكم ببدنش چسبانده است ، درد او ھر لحظه شد

  م ؟ يدينجا بود كه ما خرگوش را ديتوجه كن ، ا: د ي گویموند ميرا

  .  بزرگ قرار داشت ۀك بوتيم يدي كه ما خرگوش را دیر ، در آنجائيخ-

  خوب ، برجھا كجا ھستند ؟ . م ين كار را نكرديًاصوال عاقالنه نبود كه ما فكر ا. م يدا كنيد ابتدا راه را پيبا-

  . نجا طرف چپ باشد يكنم ايگمان م

  . شود يده نمي دیزينجا چيم ، از ايًقا معلوم كنيد دقيبا-

  . ستند ي اینند و مي بیان شاخه ھا برج را ميروند و از ميشتر مي بیپس كم

ف ين رديم برابر اولي كه حركت كردیوقت! م ي ھستیعجب تنبل ھائ: د يگويكند مينكه اطرافش را نگاه مموند پس از آيرا

بھتر . مان آنجاست يرا چرخھايم ، زيست از طرف راست رفته باشيبايم اكنون بازھم برجھا كنار ما ھستند ، ميبرجھا بود

  . م يكندا يح را پيم تا راه صحيجاده بازگرد چ يك پيآنست كه تا نزد

  . م يايگر راه بيتوانم ديمن نم-

گران در يك ساعت چھار است و دينزد. م ينجا بماني ایاديم مدت زيتواني نمیول. م ي صبر كنیم كميتواني میلياگر ما-

  . انتظار ما ھستند 

  : دھد ين نمينجا درد مرا تسكيماندن در ا. د رفت يبا. ر يخ-

  . ه بكن يبمن تك-

  . روم يبگذار تنھا م-

  . كند يقش شروع بحركت ميشود جلوتر از رفيدتر ميكه ھر لحظه دردش شديكتور در حاليو

***  

  . قه است يساعت چھار و پنج دق

 یديكتور از درد شديو. ر نگھبانان قرار داد ي آنھا خط سیبفاصله چند متر. ًكتور مجددا متوقف شده اند يموند و ويرا

  . كشد یرنج م

  .م يكنم تا آنجا چندان فاصله داشته باشيگمان نم. م يش بروي پین جاده كمي با ایبھتر است مواز : كنديشنھاد ميموند پيرا

موند خود را باو يرا. كند ينرو دوباره شروع بحركت مياز ا. خواھد ھر چه زودتر خود را بآنجا برساند يكتور ميو

  . دارديرساند و ناگھان او را نگھميم

  !ست يبا-

. خزند يان انبوه درختان مي كنند و آھسته بمیھردو قوز م. د يآين سو ميرسد كه باي بگوش میئاز پشت درختان صدا

ست ،باو دستور داده شده يشل ني می پاین صدايا. رسد ي خش خش برگھا بگوش میشود ، صدايك مي گامھا نزدیصدا

 كنند یگر ميكدياط آھسته پشت بيبا احت . كنندي میرويگر ھم از او پي دۀ دستیآنجا بماند و چرخھا را مواظبت كند و رفقا

  .  متوجھشان شودیچ طرف نتواند خطريتا از ھ

  ب شلوارشين بگذارد از جي آنكه دشنه را زمیموند بيرا

 گامھا آھسته تر بگوش ی دھد صدای میان بوته ھا جايكنند و در ميله ھا را بآن متصل ميآورد ، فتيك بمب آتش زا در مي

  . رسد يم

   !آه!  آه-
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ش را بھم يموند دندانھايرا.  كند ین كلمات خودداري ایتواند از اداي فرا گرفته است كه نمیديكتور را چنان درد شديو

  .كندي حمله مۀفشرد و خود را آماديم

 در ی كه رولوری خواب آلود و در حالۀ با چھری سه متر از آنھا مردۀرود و بفاصلي آنھا كنار می جلویناگھان شاخه ھا

  .او ژگن است . شود يارد ظاھر مدست د

  !احمق :د ي گوید مي سایش را بھم مي كه دندانھایكتور در حاليو

  .رودي شده است و آھسته بطرف ژگن میموند عصبانيرا

  .د ي گرم استفاده كنۀد از اسلحي؟ مگر من بشما نگفتم نبایوانه شده ايمگر د-

  .نجا ھستند يھا ايفكر كردم آلما ن-

  .شوند ين متوجه نميرين صورت سايچون در ا .ی سرد دفاع كنۀ در موقع ضرورت با اسلحیتو دستور داشت-

  .د يآي از عقب من میگمان كردم كس-

  .ست يح نيل تو صحيدال-

  .گرم از خود دفاع كنم ۀمطمئن باش من حق داشتم با اسلح-

  . م يا در انتقاد از خود مسأله را روشن كنم تا فردين موضوع را كنار بگذاريحاال ا . یتو برخالف دستور رفتار كرده ا-

   . ینجا ھستيح و سالم اينست كه تو اكنون صحي من مھم ایخوب اوقاتت تلخ نشود ، برا-

  آرماند كجاست ؟ -

  .او جلوتر از من رفت و من نتوانستم باو برسم -

  چرا او جلوتر رفته ؟ -

  دند ؟ ينگھبانان ما را د-

   . یدي رسنجاين تو سالم بايبا وجود ا-

  . ست يص بدھم چيًقا تشخي نتوانستم دقیجنبد وليدم كه مي را دیزيدر جنگل چ. م ين را بگويتوانم ايًمطمئنا نم-

  د ؟ يآن وقت كجا بود-

  . م ي گشتی محكم كرده و باز می آھنیم ھايك را به سيآنوقت ما پالست-

  د ؟ يبرج را چه كرد-

ان علفھا دو يدم كه از مين لحظه دي در این حاضر بودم جلو بروم وليبا وجود ا. ر ممكن است ينكار غيآرماند گفت كه ا-

  .آرماند بمن دستور داد كه باز گردم .  كنند یسرباز بطرف ما نگاه م

  . شدم يد من ھم دچار ترس ميترسي دانستم كه شما میًاگر قبال م-

  د ؟ يد ؟ موفق شديشما چه كرد-

  ! البته -

   ؟ ديش رفتي برج پیتا پا-

 خواھد داشت ی خوبۀجينكار نتيا. م يمھا بستيگر را به سي دی برج و دو تايۀك را بچھار پاي پالستۀك بستي برج یبله تا پا-

 .  

  .  من حاضرم بازگردم یاگر تو موافق. موند توجه كن يرا-

  . ن بار خود را بخطر انداخت ي دومیشود براينم-

  . روم يمن تنھا م-

  . م يب بگذارين ترتياكنون بھترست آن را بھم . ین كار را بكنياً قبال یتوانستيتو م-
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  . گردم ين االن بر ميمن ھم-

  . مان بھدر رود ي كارھاۀنكار ممكن است ھمينه ، با ا-

*** 

  ! ده يجه نرسيم كه كار بنتي گویزم ، بتو مينه عز-

  . د نجا بمانم و من صبر خواھم كريموند بمن گفته است كه تا ساعت پنج ايرا-

  . ده اند يھا ما را دالمانيت تمام نشده ، يم كه كار با موفقيگويبازم-

   ؟ یدينجا رسينحال تو سالمت بايبا ا-

  . ر شده است يًقطعا او دستگ. امد ي بعد من منتظر او شدم و نیكه من راه افتادم ژگن آنجا بود ، كميدر ھمان لحظه ا-

  . كتور چه شده اند يموند و وياما را-

  ر شده اند ؟ يند ، بنظر من آنھا ھم دستگياينجا نير آنھا بااگ-

  د كرد ؟ يحاال چه با-

  . ھا جنگل را خواھند گشت المانيًم ، قطعا ينجا برويد از ايبا-

  د بكنند ؟ يگران بازگشتند چه باي اگر دیول-

گر از يست دو نفر ديگر الزم نيند در شده اي اگر آنھا دستگیول. زند يگريدا خواھند كرد و بعد ميشان را پيآنھا چرخھا

  . ر شوند يشان ھم دستگيرفقا

  . نجا نخواھم رفت يًقا نفھمم از اين موضوع را دقير تا من ايخ-

  . ز من ، حرف مرا گوش كن يعز-

  . آھسته حرف بزن -

ك شده اند ، ناگھان يدگر بآنجا نزيق ديموند و دو رفيشوند كه رايكنند و متوجه نمي بلند صحبت میشل با صدايآرماند و م

  . رود يموند مي بطرف رایشود و با خوشحالي آنھا مۀآرماند متوج

  . ر كرده اند يم شما را دستگي كردید ، ما فكر ميزم ، ما را ترسانديخوب عز-

   ؟ یكنيا مي رفتن مھیخود را برا-

  . دھد يتور بازگشت من وقت دسيموند در ايرا. ست ي بحث نینجا جايا. ن باره صحبت خواھم كرد يدر ا-

د ي كنیشل مھمات را مخفيشما آرماند و م.  آمد یم تو از عقب خواھيكه ما گذشتي و وقتید راه را مواظبت كنيژگن تو با-

 .  

  . . . م ؟ ي كنیما سالحھا را ھم مخف-

  . م كرد ين كار را خواھيم ايدي رسیابان اصلي بخیر ، وقتيخ-

  . رود يموند بطرف او مين نشسته است ، راي زمیور روكتيكنند ، ويبا شتاب شروع بكار م

  . حالت چطور است -

  . توانم خود را سرپا نگھدارم يم-

   ؟ ی سوار چرخ بشویتوانيم-

  . كنم بتوانم يگمان م-

   كمربندم را بتو بدھم ؟ یخواھيم . ی محكم بخود ببندیزيد چيتو با-

  .  است یبله فكر خوب-

  . كند ي مقش كمكيموند با دقت برفيرا
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  . موند ناراحت و مشوش است يرا. ژگن ھنوز بازنگشته است 

  ت كرده راست باشد چه خواھد شد ؟ ياگر آنچه آرماند حكا

  . . .  در آورده باشند ؟ یر از پايده باشند و بضرب تي ھا او را دالمانیاگر 

دادند و اگر ھم يًده بودند قطعا ھدف قرار ميرا داگر آنھا . ا نه يده اند يا آنھا را دي: ش آمده ين دو موضوع پي از ایكي

  .  توانستند برگردند ی وجود نداشت و میادي بازگشت اشكال زیده بودند برايند

  شود كرد ؟ يحاال چه م-

  .  از آنجا گذشته اند ی قبل نگھبانان گشتۀقيچند دق.  است یجاده خال-

  ز آماده است ؟ يرفقا ھمه چ-

  . بله -

   مانده است ؟ یقاز مھمات چه با-

  . له ي فتیاديك ، چھار كپسول آتش زا ، سه شمع و مقدار زيسه حلقه پالست-

 ن كار باو خواھد آموخت يا. آرماند عقب ما خواھد آمد . كتور يرود ، بعد ژگن ، بعد ويشل جلو ميار خوب ، ابتدا ميبس-

  . نده كمتر عجله كند يكه در دفعات آ

  . كنم خواھم بحث يموافقم ، من نم-

  د رفت ؟ ي بازگشت از كدام راه بایبرا: پرسد يشل ميم

  مان را گرفتند ؟ ي اگر جلویول.  ندارد یفرق-

  . د ياط نمائيار احتيد بسي بایول. د يد از رولور استفاده كنيتوانيش آمد مي پیاگر ضرورت-

  . م يمتوجه شد-

د ي حركت كنیگريقه پس از ديك دقيھر كدام . م ينتظر ھم باشد مي ، در جنگل بایابان اصليكنار خ: د يگويموند بآنھا ميرا

 .  

  . افتد ي نگھبانان براه مۀ چرخش را بدست گرفته در جادۀ كه دستیشل در حاليم

  . كند ي رفتن مۀكند و خود را آماديژگن بساعت نگاه م

  . زنند ي نمیگر حرفيچكدام ديھ

  . ده است ير از آنچه فكر كرده بودند بطول انجامشتي بیكار كم. قه است يست و پنج دقيساعت چھار و ب

***  

 در ھمان نقطه یگري پس از دیكيگذرد و ي ممنوع الورود مۀ نگھبانان و منطقۀ متوجه آنھا شود ، از جادی آنكه خطریب

  . ده ي آرماند ھنوز نرسی خسته اند ولیرسند ، ھمگيكه صبح از آنجا وارد جنگل شده بودند بھم ميا

  . دوارم كه اشتباه نرفته باشد ياو چطور شده است ؟ ام : پرسديژگن م

  : د يآيآه ، دارد م. ر نشده باشد يد است دستگيام: د يگويموند ميرا

  . رسد يار خوشحال بنظر ميشود و بسيك مي بآنھا نزدیآرماند بآرام

  . د يچكس ما را نديم ، ھيار خوب عمل كرديرفقا ، بس-

   . ی زدیگرين تو حرف دي اقبل از. دھد يموند جواب ميرا

  . دا كنند يد آنھا نتوانستند ما را پيدند ، انسان ممكن است اشتباه بكند ، شايدھم كه آنھا ما را ديمن بتو قول م-

  .  نخواھد داشت یجه ايگر نتين برود دي كه اگر انسان جانش از بیكنيق ميتصد-

  . گر با تو نخواھم رفت يد ، من ديگوي میژگن با اوقات تلخ. شم  در آنجا صبر كرده بایستيباي ، من میبله ، تو حق دار-
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  ن كار را بكنم ؟ ي من عادت دارم ای بگوئیخواھيم-

  . م يم كارمان را بھتر انجام دھيتوانستي می ، اگر تو از آنجا نرفته بودیار خونسرد بودي امروز تو بسیر وليخ-

  .  انجام شده ینھا كار بزرگي اۀا ھمد ، بيگر بحث نكني ھا دیلعنت: زند يب ميشل نھيم

  . ن بشود ي بھتر از ایليتوانست خي میدرست است ول: د يگويژگن با كسالت م

نده بھتر يدفعات آ. ست ي نیچوجه كار كوچكيم بھي كه امروز ما كردیگر ، كاريبرو د: د يگويزند و مي او مۀموند بشانيرا

ساعت نه منفجر خواھد . ساعت پنج است . م يس برسانيند خود را بپاري بب ما رای آنكه كسیم بيحاال بكوش. م كرد يخواھ

ن يم ؟ اير نگھبانان كار گذاشتيك خط سيد كه من بمب آتش زا را نزديدانيم. م ي داری كافۀ بازگشت وقت باندازیبرا. شد 

  . رتر منفجر خواھد شد ي دیبمب كم

   ؟ ین كار را كرديچطور ا! ت  اسیار عاليآه بس: د يگوياد مي زیآرماند با شادمان

 آنكه ین جھت بين دسته است ، از ايات ايگر او مسؤل عمليستد و از طرف دي بای سبب جائیموند عادت ندارد كه بيرا

رد و ي گیش ميك را از رفقاي شمعھا و پالستۀاو ھم. ش مھمات و اسلحه را پنھان كرده اند يداند كه رفقايگر بحث كند ميد

  . دھد ي میكند ، رولور خود را در كف كوزه اش جاينھان م چرخش پۀدر دست

  . م يمان نداري در سبدھایًم ؟ ما كه اصال ماھي از ما خواست چه بگوئی ماھیاگر كس-

  . م يم كه آنھا ار فروخته ايد بگوئي رخ دھد ، باین اتفاقيممكن است چن-

  م ؟ يد بروياز كدام راه با: پرسد يشل ميم

  . م يصبح آمد كه یاز ھمان راھ-

  .  باشند كه ما را بشناسند ین جاده كسانيح است ؟ ممكن است در اين كار صحيبنظر تو ا: دھد يكتور جواب ميو

م و يرفتي میدند كه ما بشكار ماھيمردم امروز صبح د. م يًد كامال آزادانه بروي ما نشود باۀ متوجیم كسي اگر بخواھیول-

  .ست ي تر نیعين طبيز اا. م يگردينند كه بازمي بیاكنون م

رون يشوند و از جنگل بيست سوار چرخھا ميابان ني در خیشوند كه كسيكنند و مطمئن ميپس از آنكه اطراف را نگاه م

  . ند ي آیم

  م ؟ يگار بكشيم سيتوانيحاال م: كند يژگن سؤال م

   ؟ ی عجله داریليخ-

   . یستي نیگاريًكند تو اصال سيند فكر ميانسان اگر ترا بب-

  : دھدين دستورات را ميز مواظب كار خودش است آخريموند كه قبل از ھر چيزند و راي آتش میگاريژگن س

د كه در يشما چھار نفر با ھم قرار بگذار. م يشويم ميم و از آنجا ببعد مانند صبح بچند دسته تقسيرويل با ھم ميتا كورب-

  . د يگر را مالقات كنيكديس يپار

چ يھ. م ي خود پنھان كنید تا امشب آنھا را در جايشل بسپاريمھمات و اسلحه را بم.  شما جدا شوم  زودتر ازید كميمن با

  . گر مصرف نمود ي دید در جايرا آنھا را بايد زيش خود نگاه نداريز را پيچ

  . » ن كار را خواھم كرد يار خوب ، من ايبس« : د يگويد ميشل با ترديم

 از یداند بدالئل شخصينموقع نمي در ایول. رسد ير بخانه مي دینكار امشب ھم كمياكند كه بخاطر ين حال فكر ميدر ا

  . شود يد او مي تردۀداند و بالفاصله متوجي او را میموند وضع خانوادگي كند ، رایانجام كار خوددار

   ؟ ینكار را بكنيژگن چطور است تو ا-

  د سپرد ؟ ي بای را بكآنھا. ل حاضرم يمن ؟ با كمال م: د يگوي میژگن با خوشحال
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دان يوقت مالقات فردا ساعت سه در م: د يھمه توجه كن. ًن شخص را بعدا بتو نشان خواھم داد يمحل ا . یروزمار-

  .  انتقاد از خود یبرا. پارك سن گلود 

  . م يموافق-

ل حركت ي بطرف كوربیابان اصلي ، شاد و خوشحال در خیري گیاد آالت و وسائل ماھي زیاكنون ھر پنج نفر با مقدار

  . بتان شد ي نصیزيچ: زند ي كه مشغول جمع كردن وسائلش است آنھا را صدا میري گیس ماھيك پاريكنند ، نزديم

  . م ي نداریتيشكا: دھد يشل جواب ميم

  . نده بھتر خواھد شد ي آۀدفع. كند يدا كرده اضافه مي پكر و دلتنگ پیژگن كه چھره ا

  . شنوند ید كه آنھا نميگوي میله ا جمیر در جواب بشوخي گیماھ

او . كتور عقب آنھاست يشل بدنبال او و ويكند و ميگران حركت ميآرماند سر خود را باال گرفته است و جلوتر از د

  . پشت خود را خم كرده است تا شكمش را جمع كند . د يسايش را بھم ميدندانھا

  . تندتر : زند ياد ميبرسد از عقب فرش يتواند برفقاي كوتاھش مینكه با پاھايموند با ايرا

  م ؟ ي صبر كنید كمينبا-

  . م يوقت ندار-

  . ند يد آندره را ھم ببياو در فكر مارسل است ، ساعت ھشت در انتظار اوست و بعالوه قبل از آن با

  

  

  

١٢  

  

متوجه عقب سر خود شل يآرماند و م.  گردند یس باز مي پاریب كه صبح آمده اند بسوياكنون ھر پنج نفر بھمان ترت

ش در حركت يريگين دسته ژگن با تور بزرگ ماھين ايلومتر از آنھا فاصله دارند ، و بيك كيكتور يموند و ويھستند ، را

  . است 

  . رسند يشوند و باالخره بچھار راه پمپادور ميك ميس نزدي پارۀگذارند و بحوميلنوسن ژرژ را پشت سر ميو

  ! د يم برويمستق-

  . است  » یوريا« آنجا . شود يان مي در مه غوطه ورست از دور نمایك كارخانه كه گوئي ی بخارۀچھار لول

كبار ھم ي یاو تا بحال حت.  كند تا زودتر خود را معالجه كند ی حركت میوانه ايده مانند دي در ھم كشیكتور با چھره ايو

 وقت مالقات اوست و آنھا ھنوز به یبزود.  كند یمًموند دائما بساعت خود نگاه يرا. ت نكرده است ياز درد خود شكا

  ! تندتر : د يگويش ميًمجددا برفقا. ده اند يمزون ــ آلفرت ھم نرس

  . د از ھم جدا شوند ينجا بايدر ا. ده اند كه در ساحل مارتن واقعست ي رسیاكنون براھ

   . ید مھمات را به ژگن بدھي ؟ تو بایديحرف مرا فھم: پرسد يموند ميرا

  . د يم ديگر را خواھيكديبله ، در جنگل -

  . دارم يش خود نگاه ميك و شمع پي پالستیمن مقدار-

  . . . گر يك مطلب ديو . م يد با ھم باشين نبايش از ايب

شود ، فردا صبح ساعت ده تو چرخ خود را به زن يده از دھانش خارج ميده بريموند بند آمده است ، كلمات برينفس را

   . ی دھیكپوس ميان پابيدربان در خ
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  الزم دارند ؟ -

  . د يست او را بشناسيالزم ن. برد ي از رفقا آنرا از آنجا میكي بعد یبله كم-

  . ار خوب يبس-

 در حركت یوريموند بجانب ايدھد و رايكتور براه خود ادامه ميو. شوند ينكه به شارنتون برسند از ھم جدا ميقبل از ا

د يكتور بايو. گفت ي باو میگريز ديبھتر بود كه چ.  است كه ھم اكنون از او جدا شده است كتورين راه در فكر ويب. است 

  . مارستان برود و خود را معالجه كند يًحتما در ب

« :  دارد یابان نام جالب توجھين خيا. گذرد ي میوريان قبرستان ايرسد كه از مي میابان خلوتيموند بخيك ربع رايپس از 

  . د معطل او شودي نبایول. د آندره را مالقات كند ينجا بايدر ا. م است ياعت ھفت و نس» ابان آرامش يخ

 دارد یوقت كاف. ند يتواند ببيش را كجا ميداند بعد رفقايرا مي ندارد زین كار اشكاليا. رود يش ميشود و پياده نميموند پيرا

. گر حركت كند ي دی بسپارد و بجای را بكسیري گیكه بخانه باز گردد ، چرخ خود را در آنجا بگذارد و وسائل ماھ

  . كند تا او برسد ي مالقات او به پورت دواورلئان رفته است و در آنجا صبر میًمارسل قطعا برا

***  

  .  شب است ٩ساعت 

ك ي دارد كه ی جایكلي ھیكنار او جوان قو. ارد نشسته است يليز بيك ميون ، آندره نزدي در پورت دوشاتی كوچكۀدر كاف

  : د يگويشناك بآندره مي اندیافه اياو برتون است ، با ق.  بسر دارد یاه لبه داري زده است و كاله سینينك ذره بيع

  د ؟ يآي او میكنيتصور م-

  . م يائينجا بيم بايديگر را نديم اگر آنجا ھمديبله ما قرار گذاشت-

  . ار خوب ، پس منھم صبر خواھم كرد يبس-

  . د پرسي صبر میپس از اندك

  ر شده باشند چه خواھد شد ؟ ياگر آنھا دستگ-

  : دھد ي خود را نشان دھد جواب میخواھد ناراحتيآندره كه نم

  . كنم يگمان نم

  !  است ی بزرگۀف شده باشند لطمياگر رفقا با مھمات توق-

ند و ي بیش را ميرفقا. نگرد ي باطراف می خجالتیك مشتري ۀافيباق. شود يموند وارد ميرا.  درخشد ی او مۀناگھان چھر

  . رود ي آنھا مینكه شتاب كند بسويبدون ا

  . ز ير دوست عزيروز بخ-

  . ان ير آقايروزبخ-

  د ؟ ي مشروب بخورید با ما كميل داريم-

  . ل يبا كمال م-

  خوب ؟ : پرسد ي خود دور شد ، آندره مینيشخدمت مشروب را آورد و با سينكه پيپس از ا

   ؟ كارھا بروفق مراد است-

  . كند يف ميات را تعريان عمليده جري كوتاه و برۀ است ضمن چند جملیً كامال عادیموند چنانكه گوئيرا

  ًآنھا اصوال ملتفت نشدند ؟ : پرسد يبرتون م

  . دند ير ، ما را نديخ-

  د ؟ يق عمل كرديان كار را دقي جرۀھم-
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  ن كنم ؟ يتوانم تضمي خود مرا مۀكار دست-

  ! گر يكبار دي: گارسون : كند يزند و صدا مي میخود تلنگر یالس خاليبرتون بگ

  . د يد حساب خود را برداريتوانيم:  گذارد یز مي میك اسكناس رويآورد و يف پول خود را در ميسپس ك

  . نوشند يالس خود را مي كنند گی بھم می مطمئنیكه نگاھھايھر سه نفر در حال

   ! یئ نھایروزيد پيبام: د يگويموند آھسته ميرا

  ! زانھا ي آزاد و پارتی گروھھایبسالمت:  غرد یر لب ميآندره ز

  ! د فتح يبام: كند يان است آھسته اضافه ميش نمايكه دندانھايبرتون در حال

  . كند يبعد آھسته آنجا را ترك م

  . قه وقت دارم يم ، من ده دقي با ھم باشیم بازھم مدتيتوانيم: د يگويبرتون م

 یعي طبیموند با حالتيرا. كنند ي مختلف میموند سؤالھايوسته از رايكنند و پيزه حركت ميه متروالستگايبا ھم بطرف ا

  . دھد يبآنھا پاسخ م

   . یه كني تھی نظامی فرماندھیك گزارش جامع برايد يتو با: كند يآندره اضافه م

  .  بھتر است ینكار را بكني ااگر تو: د يگويرد و مي گی او را فرا میترس.  گزارش است يۀموند در فكر تھيرا

  د ؟ يجه خواھد رسيات شما امشب بنتي كه عملیتو مطمئن ھست. شل بتو كمك خواھد كرد يم-

گر ي دۀقي چند دقیعنيقه يست دقيدر ساعت نه و ب.  خود قرار دارد یز مرتب در جايھمه چ. كنم ين ميمن آنرا تضم-

    . ی ما را مطمئن سازی باالئی رفقایتوانيتو م.  خواھد داد یانفجار رو

   . ی از ما جدا شویتوانيحاال م. ن موضوع خوشحالم يمن از ا. ار خوب است يبس: د يگوياد مي زیآندره با شاد

ان كند و باالخره ي خود را بی است تا با آنھا مراتب شادی كلماتیستند ، برتون در جستجوي ای میكيھر سه نفر در تار

رد ، در موقع خم ي گیموند را در آغوش ميار راي اختیو آنگاه ب. . . ار خوب است يبس : كنديكلمات آندره را تكرار م

امشب دستگاه : د يگويدھد و ميموند را محكم فشار ميكه دست رايدر حال. دارد يفتد آنرا نگه مينكه كالھش ني ایشدن برا

  . شوند يآنگاه از ھم جدا م. شود ي از كار شما مطلع میرھبر

اگر . ست ي موجود نی كافۀ افسوس كه اسلحیم وليموند داريما ھزاران نفر مانند را: د يگويوقع رفتن ببرتون مآندره در م

  . م يم بكنيتوانستي بود كه نمیم چه كاريك در دست داشتيما فقط پالست

د يآنوقت ھم شافرستد و ين تن بمب ميما و چندين ھواپيلندن چند دوج. س ي حمله بسنت آسیبله ، برا: د يگويبرتون م

  . م ي كردینكار را عملي ما با پنج مرد مصمم ایول.  را نابود كنند یر نظاميفات چند غين تشري اۀشوند ھميموفق م

  . . . ك يو با پالست-

***  

 یاو لباس نو. شود شناخت ي میشود ، ژگن را بسختيوارد م» ليمانس« ابان ي رونوند واقع در خۀن وقت ژگن بكافيدر ا

  .  بدست گرفته است یبائي زیف چرميش با دقت شانه خورده و كيارد ، موھابر تن د

 را ید سخت است او بالفاصله روز ـ ماريشود ، و ديتابد و منعكس مي میگرياء دينه ھا و اشي كه نور بر آئیبا وجود

ند ي بیكه ژگن را ميوقت .  داردی جاالمانیك افسر يز كنار او ي سالن نشسته است و سر میاو تنھا در انتھا.  شناسد یم

  . رود يزند و ژگن بدون تأمل نزد او مي میلبخند

   ؟ یر آمدينقدر ديزم ، چرا ايعز-

  . در دفتر معطل شدم -

  . چرخد ي كه در مقابل او نشسته میگريشود و بطرف زن جوان دي پكر می كه آنجا نشسته است بطور آشكارالمانیافسر 
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آورد و با آرامش يرون ميك بي ماتۀك لوليف خود يكند از كي صحبت میات معمول موضوعۀ درباریكه روزماريھنگام

 مورد توجه مردم ی كه تا حدیبائيحاال لباس ز. كند يك سالن مد كار مي است در یمدت كوتاھ. مالد ي خود میاد بلبھايز

 ۀبواسط. برد يگر مي دۀ بدستیامھمات را از دسته .  دارد ی پست مھمی در گروه والمیروزمار. شود برتن دارد يواقع م

  .  او آسان است ین كار براي ، ایبائيشجاعت و ز

 بخود راه دھد آنرا یمين بي ترین باره جزئي آنكه در ایرد و بي پذیشنھادات را مين پيسخت تر. رود ي بھمه جا میمار

 عادت اوست كه با یاسد ول شنیتواند متوجھش شود مين رھگذر مي را كه ازیشمارياو خطرات ب. رساند يبانجام م

 است از یرياو تصو. دانند ي را سبب افتخار خود می مالقات با ماریجوانان گروه والم. ھركس با  تبسم روبرو شود 

 یم و ھراسي كه با او ھستند ھر گونه بیكسان. زد ي انگی او حس اعتماد جوانان را بر می و خوش خلقیشادمان. ش يزندگ

 ی سرور و خوشبختيۀاو ما. آورند ي بعد بدست می روزھای برای تازه ایروي و از آن مالقات نداننديرا از خود دور م

  . دارند ي او را دوست می مانند خواھریھمگ. ن گروه است يا

  . شود ينرو پس از پرداخت پول از جا بلند ميخواھد ھر چه زودتر كافه را ترك كند و از ايژگن م

  ؟  یف را چرا برنداشتيزم ، كيعز-

  . آه فراموش كردم -

  . كشد تا راه آنھا را باز كند ي عقب میز خود را كمي مالمانیافسر . شود ي با افسوس از جا بلند میروزمار

  . د يببخش-

  . د يبفرمائ-

گر عقب خود را نگاه كنند يكبار دي آنكه یرد و بي گی ژگن را میبازو. كند ي تشكر مالمانی با لبخند از افسر یروزمار

  . شوند يآنجا خارج ماز 

   . ی آراسته ایزيكنم خودت را بشكل مبالغه آميتصور م: د يگويابان ميژگن در خ

كردم ممكن بود ينكار را نميكرد كه از نبودن تو ناراحتم و اگر ايابتدا تصور م.  كه چقدر بمن احترام گذاشت یديند-

  . ست ي مطمئن نً تو كامالۀافيق: زم يعز . یف خودت را بازكنيدستور دھد تو ك

  . كردم ينابود م د در ھر حال او را يايخواست دنبال تو بياگر او م-

  . ف خود را بمن بده يدنبال و ك.  او بدنبال ما نخواھد آمد یكيدر تار-

  . ست يوضع مناسب ن. مواظب باش -

  د ؟ يشما شده ا!  است یكار مشكل!  من یخدا. دانم يبله م-

  . د ي فھمی خواھیبزود: بله -

  . د بروم يار خوب ، من عجله دارم بايبس-

   ! یخدا حافظ روز مار-

  ! ژگن خدا حافظ -

  . گر را فشردند يكديم دست يمانند دو دوست قد

  

١٣  
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 بھتر یھنوز ساعت عبور و مرور است ول. ن راه ساعت نه و ربع را اعالم كرد يدر ب. اده بخانه باز گشت يموند پي را

 از آنجا ی دورۀ نه در آنجا ، بلكه در فاصلی خواھد افتد ولی اتفاقین شب بزوديدر ا. ابان نماند ينوقت در خياست در ا

  .  را در نظر مجسم كند یك كمديكوشد يموند ميرا. د ي آنرا در آنجا خواھند شنیكه صدا

 ۀنيآن باال ، در ساز . ستاده است يدھند ھر كس سر پست خود ايك ميس سربازان كشينجا در سنت آسي دورتر از ایكم

  . شود ي اطراف جھان منتشر مۀ بلند اخبار رمز بھمیله آنتن ھايآسمان بوس

روند و در ھر ين مين جاده باال و پائيك در ايكند و سربازان اتوماتي نگھبانان را روشن مۀنور افكن از آن دوره ھا جاد

كند ي را كه برجھا در آن واقعند جاروب می دشتیرو با پرتو خود یگرينورافكن د. كنند ين مي كمیكي جنگل در تارۀگوش

  . دھد يكه مسلسل خود را بدست دارد پاس مي با كاله خود ، در حالین برج ، نگھباني دومی، در پا

 شب را مشكافند ۀني خود سیدھند با صداير ميي خود را تغیك ربع ساعت جايگران كه ھر ي برج ، و دی پاالمانیسرباز 

. ده اند يكه اكنون در اردوگاه خوابيدھند و كساني پاس میكه در آن حوالين سربازانيو ھمچن. احت است الشان ري، آنھا خ

ن يھر قسمت از ا. نوشند ھمه و ھمه آرامند ي میكنند و شامپاني میكه ورق بازيدھد ، افسراني كه اكنون دستور میگروھبان

 ضد یتوپھا. دھد ين دشت ، انجام مي ای رویني ماش را ، بصورتیكنواختي ، روزانه حركات یم نظاميدستگاه عظ

 ی نقره ای قالبھای سربازان كه روی ھای پشتۀكول. گردند ي آتش آماده میشوند ، مسلسل ھا براي رو بآسمان بلند میھوائ

  .  است ی دستیمملو از نارنجكھا:   نوشته شده *Gott Miunsرنگشان جمله  

د به پسر يشا. شه غوطه ورست ي آن نشسته در اندی بتونيۀ پایبرجھاست ، رو از یكي كه نگھبان المانیك سرباز ي

خواھد يد او نميكند شاينش فكر ميا باالخره به سرزميا بخانواده اش و ي جنگد و ی روسھا مۀشد كه در جبھيانديجوانش م

  . ست ينكار ضروري معتقدست كه ایبجنگد ول

كند ين مياو بخود تلق. او تواناست : او بآنھا اعتماد دارد . نكارھا محقند ي اتلر در انجامي بزرگ و ھالماناو معتقدست كه 

  . دھد يستاده و پاس مي االمانیك سرباز ين نقطه ــ مانند سراسر اروپا ــ ين شامگاه ، در ايدر ا. كه بزرگ است 

ك انفجار سھمناك يال آن خورد و بدنبي بچشم میفيشود ، در ظلمت شب نور ضعي حل میز كوچكي چیكيناگھان در تار

در طرف . كشد ياد مي فرالمانیسرباز . رسد ي بگوش می در پی پی ھای غرش ھا و شكستگیدھد سپس صداي میرو

  . لرزد يدخشد و بھر سو مي خود می آھنیمھايند كه با سي بیگر ، در پرتو نور افكنھا برج را ميد

  » ** !Fliegalarm! Fliegalarm«غرد ي مزد ويخيكه در اطاقش خواب است ناگھان از جا برميافسر

 یه ھائيسا. غرند يمسلسلھا م. ند يجوي را می نامرئی ھدفی ضد ھوائی توپ ھاۀلول. نور افكنھا آسمان را روشن كرده اند 

  از 

  

  خدا با ماست *

   یاعالم خطر ھوائ**

  

گذرد ي شعله ھا از فراز درختان میودبز. كند ي شروع بسوختن میزي شب چی خارجيۀدوند و در حاشي ھا میكيان تاريم

 .  

بله ، : كند ينگرد فكر مي ساعت خود مۀستاده است با حال تبسم بصفحيابان اي خیكيموند كه تنھا در تارين وقت رايدر ا

  . م است ينطور باشد ، ساعت نه و نيد ھم ايبا

ا ير امواج كف آلود دريكند كه زيجسم م را در نظر میائير دريك زي. شود ي می دورتری افكارش متوجه جاھاۀبعد رشت

شنود و ي غرش را می بگوش گذاشته است ، ناگھان صدای ھائیكه گوشي تلگراف در حالیدر حركت است ؛ متصد
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س در ارتباطند ينگونه با سنت آسيده ھا ، صدھا و ھزارھا نفر ا.  كند یشود و دستگاه را خاموش مي میبالفاصله عصبان

 . . .  

يگر بآن ھا س دي سنت آسیول!  كه بصورت انسان درآمده اند بغرند ین گرگھائيد ايبازھم با! لگراف كنند د تيباز ھم با

  . جواب نخواھد داد

  . كند كه چھره اش از غرور سرخ شده است يستاده و حس مي شب ایكيموند ، آن سرباز كوچك اندام در تاريرا

***  

  د ؟ يجه نرسيو اگر كار به نت

ك يا او پالستي نداده اند ؟ آیح كار مطمئن بود بآنھا مواد اشتباھي صحۀتا بحال او بخان. رسد يبخاطرش من فكر يناگھان ا

 متوجه ین كارھا كسي اۀان ھميرون آورده است ؟ در جرينان را بي اطمۀليله بسته و ميرا درست كار گذاشته و آنرا با فت

  . ده است ا او صحت كار خود را امتحان نكريآنھا نشده است ؟ و آ

 برجھا را كنترل كرده باشند ؟ ین پاين بياگر در ا.  داده باشد ؟ ی رویراتيي نگھبانان تغیاگر اكنون در جا . . . یبله ول

 كه متحمل شده اند ی زحمتھا و خطراتۀ كرده باشند كه منفجر نشود ؟ اگر ھمیا كارياگر مواد منفجره را كشف كرده و 

   اثر بماند ؟ یب

 را كه موجب ی امكاناتۀاو ھم. برد ين افكار خوابش نميده است و از ھجوم اي ھمسرش در بستر دراز كشموند بايرا

  . كند يسه ميشمرد و بعد آنھا را با ھم مقايگردد مي را كه مانع انفجار میليشود و داليانفجار م

 ین جاين بيھا در االمانيم كه ينم بگوتوايا مي آین كنم وليتوانم آن را تضمينان دارم و ميجه اطميكند من به نتيفكر م

د مواد منفجره را يشا. ر كرده اند ييد ھم شب تغيمانده اند ، شايد بھمان حال باقيشا!  خود را عوض نكرده اند یپستھا

امكان . ن كند و ممكن است نكند ين انفجار ممكن است مقصود آنھا را تأميًا اصوال متوجه آنھا نشده اند ايكشف كرده و 

. ! نباره فكر نكرده بودم يمن در ا! احمق . ست يت معلوم نيكسان است پس حصول موفقيت يت و عدم موفقيول موفقحص

  .  آندره و برتون را آنطور مطمئن كرده باشم یستينبا

   ؟ یپرسد خوابيمارسل م

  ر ساعت چند است ؟ يخ-

  .  كند ی دراز و چراغ را روشن می تختی خود را بطرف پایمارسل بازو

   . یبخواب ، خسته ا . یديتمام وقت تو در تختخواب غلت! اوه ، ساعت دو است -

   . یائيد بامن بيگوش كن ، فردا صبح با-

  كجا ؟ -

  . م يخارج شھر ، زود برگرد-

  . پوشم ي خود را میل ، من لباس آبيبا كمال م-

  . لت است يھر طور م-

  م كرد ؟ يچكار خواھ-

   ؟ یتو بمن اعتماد دار! نپرس -

 ، آنطور كه تو ین موضوع را بمن نگفتيفھمم چرا ايحاال م.  كه من حاضرم ھمه جا بدنبال تو باشم یدانيتو خوب م-

   كار تمام نشده ؟ یخواستيم

  . ًبا بطور كامل يم تقريم بگوئيتوانيا ميچرا ، بطور كامل ، و -

  ر شده اند ؟ يرفقا دستگ-
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  . چكس ير ، ھيخ-

  .  افتاده است یتفاقدانم چه ايمن ھنوز نم-

  د ؟ ي بتو خواھد رسیول-

  . بله فردا صبح -

  د ؟ يمنھم خواھم فھم-

  .د ي فھمیتو ھم در ھمان وقت خواھ-

  . تعجب آورست -

   . . . یخواھياگر م-

  . نگرد يدھد و با چشمان اشك آلود باو ميه مي شوھرش تكۀمارسل سرش را بشان

  .  خواھد شد یخواستم كار عمليد ھمانطور كه من مي دیًبعدا خواھ. وقت شدم دم چقدر خوشي امروز كه ترا دیاگر بدان-

  . نگرد ي آرام خود او را میموند با نگاھھايرا

   ! ی از وقتھا تو مرا ترسانده ای كه بعضیدانيم: د يگويمارسل م

  چرا ؟ -

   . یزني و در خواب حرف میني بی وقتھا تو خواب میبعض-

  زنم ؟ ي میچه حرفھائ-

   . یگوئيق خود را ھم مي رفیعني ارتباطند و سرانجام نام من ی ھمه با ھم بی ، ولیگوئيزھا مي چیليخ-

  . . . ھمسرم را -

  . نھا باشم يل دارم ھر دو ايق تو ، من ميھمسر تو و رف-

  . چرخد ي او میموند بسويرا

   . . . یتو اكنون ھمسر من ھست-

  . . . من ترا دوست دارم -

   . . . ھمسر كوچك من-

  . . . زم يعز-

  . شود يده شده چراغ خاموش مي رنگ پوشی آبی كه با كاغذھایدر اتاق كوچك

 ۀقيچند دق. ند يايس بيلنو و سن ژرژ منتظر قطارند كه بپاريستگاه ويكارگران با لباس كار در ا. ساعت ھفت بامداد است 

  . ت پنھان كرده اند يان جمعيجا آمده و خود را در منيتز حركت كرده و بايستگاه اوسترليموند و مارسل از ايقبل را

ًگر مجددا ياده و با قطار ديك قطار پي است ، از یگردش كوچك: د يگوي كرده باشد می آنكه با ھمسرش شوخیمارسل برا

  . م يگردي اول بر میبجا

  . برد يون ميستگاه لين قطار ما را به اير ، ايخ-

  د منتظر قطار ملون بود ؟ يستگاه بايدر كدام ا: پرسد ي است میكير آن نزدك مأمور راه آھن كه ديموند از يرا

  . ر كرده است ي تأخین قطار كمين جا ، ايدر ھم: د يگوي آنكه متوقف شود میمرد ب

   داده ؟ ی رویچه گفت ؟ سانحه ا: پرسد يك شده است مي كه بآنھا نزدین وقت زنيدر ا

  . د شده است يكند كه ضربان قلبش شديو در حال حس م.  است یر عاديك تأخيكنم ، يتصور نم: دھد يموند جواب ميرا

  ر كرده ؟ يچقدر تأخ-

  . دانم ينم-
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  . قه يست دقيس قطار بما گفت بيرئ: دھد يح ميتوض . یدختر جوان

  . م يكنين مدت ما كار نميبنفع ماست در ا: د يگويزند و مي می چشمكی بشوخیكارگر

  . د زنيموند باو لبخند ميرا

  . شود يده مين مردم دي بیستگاه جنب و جوشي ایدر انتھا

  . د يآي میاز آنجا مرد آھن: د يگوي میزي مسخره آمیصدا

 شوند و خود را به ی كه آنھا سوار میوقت. شوند ين بھر سورانده مين بيموند در ايمارسل و را. روند ي میمردم بكنار

   خود را به مارسل یشود و صندلي از جا بلند میركارگ. رسانند ھمه جا پرشده است يمكتھا مين

  . د ينيد بنشيبفرمائ: دھد يم

 یموند و مارسل در اطراف خود صحبتھايگر راي دیبرخالف روزھا. ستد يايموند ميشود و كنار رايكارگر از جا بلند م

  . افتد يقطار براه م. نند ي بی اشخاص را بر افروخته مۀ شنوند و چھری میگريد

   افتاده ؟ یچه اتفاق: پرسد يش ميد از پھلو دستمونيرا

  د ؟ يدانيھنوز نم-

  . ده ام ينجا رسيمن ھم اكنون با-

  .  داده ی رویس سانحه اي سنت آسۀستگاه فرستنديشب گذشته در ا-

  . چسبد ي را میله اي خود میروي نۀآورد و با ھمي میموند روي به رای فراوانیخوشحال-

 امروز صبح ھم حلقه یحت.  خود گرم شده باشند یستيبرجھا با: د يگوين مي از مسافریكي. د شوي میاز ھمه طرف سؤاالت

  . ان بود ي دود نمایھا

   افتاده است ؟ ی چه اتفاقیراست-

ز مسلم است و آن يك چي یول. د يرسي انفجار بمبھا و آتش مسلسلھا بگوش میده ، صدايده دم طول كشيداند تا سپي نمیكس-

  . كنند يف ميھا او را توقالماني بگذرد یابان اصليوز ھر كه از خنست كه امريا

  .  است یكار خوب. د يگوير لب مي آھسته زیكارگر

  نكار را كرده است ؟ ي ایچه كس: پرسد يدھد ميكه خود را متعجب نشان ميموند در حاليرا

  . نگرد ي او را می تندیھمسرش با نگاھھا

  . سھا يالبته انگل: كند ي در گوش او زمزمه میريخانم پ

  . د يشنويو را نميشما اخبار راد

 یاندازند و بيش را باال ميستاده است آھسته شانه ھاي كه كنار او ایكارگر. ن بزند ي به ایليك سيل دارد ي میليموند خيرا

  . شود يگر مصادف ميكدي آنھا با یار نگاھھاياخت

  ر موند سر ديحاال او از كار را. دخشد ي مارسل مۀچھر

  د ؟ يمعطل چه ھست. ھمسر من بوده است . نكار را كرده اند يھا ايفرانسو: اد بكشد ي فریخواھد از شاديم. آورده است 

  

***  

  . زست يھنگام پائ. روند يم» فوش«ابان ي گردش به خیچند ساعت پس از انفجار روبر و آندره برا

ه است ، با ي اپرا شبیست ھاي كه به آرتیگريخص دش. دواند ي اسب می در جنگل بولونی با لباس سواریزن جوان

  . تازد ي سوارست بدنبال او می لباسش زده است و بر اسب كھرۀ بسوراخ دكمیخكي كه گل میشان ، در حالي پریموھا
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ق شال. ك پرنسس است يًدختر را نگاه كن ، كامال مانند . ستند ي نین اوضاع شاكي ھستند كه از اینھا كسانيد ايگويآندره م

   . یديگر را ديآن مرد د

  . افه و لباسشان از افراد نھضت مقاومت باشند ين قيد آن ھا ھم با ايشا-

ن ياز ا.  شكار كرد المانیشود يجاه نمي عالیانزاده ھاين اعي با ایول. نكار مد شده است يكنم ايگمان م. ممكن است -

   ؟ ی داریس چه اطالعي كار در سنت آسۀجياز نت. م ي خودمان بپردازیگذشته بكارھا

من . توانند حرف بزنند ي و گشتاپو مردم نمپوليساز ترس .  بدست آورد یقيشد اطالعات دقي نمی رفتم ولیمن بآن حوال-

  . س البرتراند ممنوع شده است يه بواسي سنت لیابان اصليدم كه عبور از خيفقط شن

   ؟ یديشنس ين خبر را در پاريده ، ايجه رسين قرار به نتيپس از ا-

كنوع يگر از انھدام كامل دستگاه فرستنده توسط ي دیبرخ. كنند ي از جنگ صحبت میبعض. ات مختلف يبله ، و بروا-

 یادير زي مردم تأثيۀنكار در روحي ایشود وليار ھم مي بسیالبته اغراق گوئ. ند يگويد االكتشاف سخن مي جدۀ منفجرۀماد

  . كرده است 

  ن كار كرده ؟ ي ایند چه كسيگويكنند ، ميآنھا چه فكر م-

  . ن كار را كرده اند يسھا ايكنند انگلياغلب فكر م-

د كه لندن ي شنیًبعدا خواھ.  شنوند یو نشسته و اخبار را مي رادیآنھا جلو. نند يالبته مردم آنجا نبودند كه ما را به ب-

  ن كار را كرده اند ؟ يد چتر بازان ما ايگويم

  . ست يتعجب آور ن-

ك الزم ينكار پالستي ای برایول. ستند ين تن نيم داد كه روئيھا نشان خواھالمانيبه . م يدھين كار را خاتمه نمي ما ایول-

   ؟ یديست را ندين روزھا تو آن گليم در ايدار

  .  كار را باطالع او برسانم ۀجيد نتيمن با-

   ؟ یراست-

  . رود يرا بجنوب ميز.  بدھد  بمایزيتواند چيگر نمي دیول. ًاو واقعا مسرور شده بود 

  .  داد یم كه بما اسلحه ميدا كرده بودي را پیباالخره كس! افسوس -

  ! م ي ھنوز ھم مھمات داریول-

  . م كرد ين كار را خواھيافتد جبران اي كه بطور اتفاق بدستمان می با موادیم ؟ ولي داریزھائيچه چ-

  . ن است يات دو پطاس و ده درصد پاراف نود درصد كلریم كه داراي داریت ھائياميما دن-

  . . . م يك داشتياگر پالست-

  

  

١۴  

* » dritter stck ، Dreihundetteins   

 » !dritter stck ، Dreihundetteins   

 ی سوم آنجا كنار پله ھا گروھبانۀدر طبق. رسد يبگوش م» فرسن «  زندان یشه اي بزرگ و شین صدا از پنجره ھايا

ن راھرو از برابر در يا. كند يشود و در راھرو شروع بحركت ميناگھان از جا بلند م.  بد شكل دارد یسر. نشسته است 

سا خوانده ي كه در كلی مانند آوازالمانی سرباز ی پایصدا. گذرد ي زندان كه در دو طرف قرار گرفته اند میسلولھا

  .  اندازد ین ميشود طنيم
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  : زند يًست مجددا صدا م اول زندان اۀ كه در طبقیگريگروھبان د

 »Drei hundert eins غرد يگروھبان م. رد يگي بدست می ، و بعد كاغذ :  

**  » !raus  «   

  . كند ي را بجلو پرتاب میانه باال مرد الغريگروھبان م. شود ي از درھا باز میكي

    ***Schnell Schnellكنند   ي پله ھا حركت میرو

  : كشد ياد مي فری تابی بً اول مجددا گروھبان باۀاز طبق

Jawohol****  

  سوم ۀ طبق–ك يصد و ي س- *

  !  بله ****!  تند ! تند  ***رون ي برو ب**

  » ! ست ي تو چۀنمر« : پرسد يستاده است ميش اي كه جلویگروھبان از محبوس

  . ك يصد و يس-

  ! دنبال نگھبان برو -

نگھبان در . رود تا خروج او را در دفتر وارد كند يھسته بدفتر خود مكند و آي را باز میده دستبند زندانيتازه بدوران رس

 ینير زمي زیك راھرويھر دو داخل .  جلو حركت كند یدھد زندانيكند و دستور ميكند ، دست فنك مي را باز میكوچك

و در آنجا . شوند ي وارد میگريند و بمحل كوچك ديگشايقفل در را م. ستند ي ای می دری جلویو پس از لحظه ا. شوند يم

وار كن يصورتت را بطرف د: د يگويدھند و مي را نشان می تازه وارد گوشه ای از آنھا بزندانیكيچھار سرباز منتظرند 

 !  

  . رود ي كه نشان داده شده بود می بطرفیزندان

  . زند ينحال قھقه مي و در اIstdas-Raymond  *: پرسد ي مالمانی از سربازان یكي

 خنده ی ھمراه داشتم ، معنیاگر رولور!  رذل یپست فطرتھا: كند يد فكر مي سایش را بھم ميكه دندانھايالموند در حيرا

  .  فھماندم یرا بشما م

ش را ي گونه ھایش پر پشتير.  گود افتاده دارد یده رنگ و چشماني پریصورت. ر كرده است ييار تغيموند بسي راۀافيق

 تنش گشاد شده ی الغر شده و لباس برایبطرز وحشت آور. افته ير نييوست كه تغ نافذ ایپوشانده است ، تنھا نگاھھا

  . است 

 خود را كه در گروه ی رفقايۀًبا بقي تقریدر زندان شھربان. د يف گردي فرانسه توقپوليس ۀليش بوسيكماه پيب يموند قريرا

. ده بود يرون كشيمارستان بياز بستر ب او را پوليسكتور كه يروبر ، ژگن و و.  كردند مالقات كرد ی كار میوالم

 یمعن. ده بود يگرش را دي دی از رفقایادي زۀز عديبا را كه از كودك چھارده ماھه اش جدا كرده بودند و ني زیروزمار

  ف دسته ين توقيا

  

  موندست ؟ ين رايا*

  

  . انت كرده بود يخ آنھا ۀآرماند پست فطرت بھم. انت كرده است يكنفر خين آنھا ي آن بود كه در بیجمع

ار ي فرانسه بسپوليس. ن مدت را بتحمل شكنجه و استنطاق گذراندند ي ماندند ، ده روز از ایآنھا چھارده روز در شھربان

 المانیل يسپس آنھا را تحو!  ھستند ی خوبۀنھا طعميكرد ايفكر م. كرد يوانات رفتار ميان مانند حيشادمان بود و با زندان

  . مانديتكار ھم مصون نميجنا.  آرماند بسته شد ینطور بروي آنھا و ھمیبرو» فرسن « ان در زند. ھا دادند 
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نكار را سر آرماند ي ای تالفیكرد كه روزيفكر م: ده بود يشين موضوع انديار باي در سلول خود بسیموند ھنگام تنھائيرا

  ! دستھا بجلو : دھد ين وقت سرباز باو دستور مياورد در ايدر ب

  . زنند يدست بند را بدست او م.  نگرد یان خود مي باطرافین توزي كی با نگاھھامونديرا

  ! ا يبدنبال ما ب-

  . د يآي باال مۀ طبقیكنند براھرويكه چھار سرباز مسلح او را محافظت ميموند در حاليرا

  . نست يعاقبت كار من ھم: كند يفكر م

  . كنند ي دست بسته را نگاه میگان غم آلود زندی زندان زنھا با نگاھھایدر راھرو ورود

 عقب یموند را در صندليگر رايو دو سرباز د. روند يدو سرباز ابتدا باال م. ل منتظرست ياتومب.  پله یاط جلويدر ح

دو دست .  كنند یان در بزرگ عبور مي افتد و از میل براه مياتومب. رند ي گی می او جای نشانند و خود پھلویل مياتومب

  . موند را محكم نگاھداشته است يوان راتوانا باز

ن يا.  شود ی وارد میابان اصلي خورد بخیچ مينكه چند بار پي كند و پس از ای بلند حركت میوارھايل در امتداد دياتومب

  . شود ي میس منتھيابان بپاريخ

ن به آنھا يكنند ، عابري میزگذرند ، كودكان بايل ھا از كنارشان مياتومب.  وجود دارد ینجا زندگيكند در اياو فكر م

  . ندارند یچگونه توجھيھ

   داشته باشند ؟ ی چرا به آنھا توجھیراست

شود كه درختان يموند متعجبانه ملتفت ميرا. كند يعبور م . . . ی فونتانه اورزو ، كاشان ، آركویابانھايل از خياتومب

  . . . شود يزان كرده اند ، بعد وارد قلعه مونترو كه ميبرگ ر

ر كند ي نتوانسته است مارسل را دستگپوليس منزل دارد ، یداند كه مارسل در آن حوالياو م.  تپد یموند بشدت ميقلب را

ن ھمه انسان ين ايد در بيشا. ند ينجا او را ببيد در ايشا: شناسد يموند آن خانه را مي رای داند ، ولیرا منزل او را نميز

 ید و بعد از اندكي افزاینجا بسرعت خود ميل در اي اتومبیول.  كند ی جستجو من مردميچشمانش در ب.  را بشناسد یكس

  .  رسند یبه پورت دواورلئان م

 سور بود كه ی كوۀته و باالخره در آن كافه گوشي گایابان من ، كويا ، خي الزیسايس در كليدان اورلئان پاريدر م

  . ش را مالقات كرده بود ين بار رفقاي آخریموند برايرا

وسته در يل پي اتومبیول! اھو گردش كند ي پر ھین ھمه انسانھايان ايچه خوبست انسان بتواند م!  چه خوبست یآن ، آزاد

  . حركت است 

 یموند آھسته دستھايرا.  نشسته اند ی آن دو كارگر با روپوش آبیگذرد ، در قسمت جلوي آنھا می از جلوین باريك ماشي

د ي داد بایاگر بتوان بآن نام.  درخشد ی میموند نورينند ، در چشمان راي بیرگران او را م كند ، كاید خود را بلند ميمق

  !  درخشد ی است كه می عشقۀگفت شعل

ترمز . د ي آیش مي پیدھد ، خطر بزرگياد براه خود ادامه مي داشته باشد با سرعت زی آنكه بمردم توجھیل بياتومب

كند كه يموند فكر ميرا. ابان بآن بخورند يچ خيشود و ممكن است در سر پيده مي كند بری آنھا حركت می كه جلویلياتومب

  .  او گردد ین تصادم ممكن است موجب رھائيا

  . كند يپ دورول حركت ميليدان سن في پل الكساندر ، روند پوئن و مید ، رويدان انواليل در ميحاال اتومب

***  

  . شود كه آنجا ھتل براكفورد استيرسد ملتفت مي عمارت میھا پله ی كه با نفس بند آمده رویموند ھنگاميرا
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رون ي زنده بین خانه كسياز ا. د يست باطراف نگاه كنيالزم ن« : د يگويكند مي كه او را حفاظت مالمانی از سربازان یكي

 كه یچھار سرباز. تندسياينند و دو نگھبان كنار او مي نشی میمكتي نیكنند ، روي می راھنمائیاو را بداخل دفتر. رود ينم

  . شوند يزنند از آنجا خارج ميكنند و قالب كمرشان را بھم مي میخندند و شوخي كه مینجا آورده اند در حالياو را با

  . شودي باز میاط كوچكي دارد كه بحی آھنۀ ، دو پنجریست بزرگ و گچياطاق. نگرد يموند باطراف اطاق ميرا

. خته است ي پرونده ری آن مقداری قرار دارد كه رویز بزرگيوسط اتاق م. است زان ي بزرگ اروپا آوۀك نقشيوار يبد

 یكند كه متوجه ورود آنھا نشده است ، كنار او ستوانين وانمود ميك مشغول است ، چنيك نقشه گرافيك سروان گشتاپو با ي

  . رسد يگوش م عبور و مرور نگھبان از پشت در بیصدا.  كند یر كار مين تحري با ماشیز كوچكيسر م

  د ؟ يموند ھستيشما را: د يگويكند و ميسروان سرش را بلند م

  . زند يس حرف مي سلۀافسر بفرانس

 ۀ فرانسه دربارپوليس اطالعات يۀ شما ، عكس شما ، رونوشت استنطاق و بقۀپروند. د ي كنیست خود را معرفيالزم ن-

ا خودتان آن را اداره يد ، آيس ھستي سنت آسۀ واقعین اساسيول از مسئیكيم ، شما يدانيز را مينجاست ، ما ھمه چيشما ا

  د ؟ يكرد

  . بله -

  ! خواستم ين را ميھم-

  .  كند یشود و باو نگاه ميموند از طرز تكلم او متعجب ميرا

   شما بدست ۀم اطالعات درباريتوانين نميشتر از ايما ب-

  د ؟ يا گرسنه ھستيد آياول بگوئ. م يگر بكنيد چند سؤال كوچك ديم ، فقط بايآور

  . د يشا-

  . آورند يتان غذا ميحاال برا-

 قرار دارد ی آن ظرف سوپی كه روینيك سي با یاورد و سرباز پس از مدتيدھد غذا بي از سربازان دستور میكيافسر ب

   . كنديموند را باز مي رای دستھایگريسرباز د. گذارد يز مي میدھد و آنرا روي میسرباز سالم. گردد يبر م

  . اورند يد بازھم بي نشد بگوئیاگر كاف. د يد بخوريتوانيم: د يگويافسر م

  د ؟ ي نان بمن بدھیممكن است كم: پرسد يموند ميرا

  . آورند يتان مين االن برايھم-

  . گردد يك تكه نان كھنه برميرود و بالفاصله با يسرباز م. دھد يًافسر مجددا دستور نان م

  د ؟ ينرا بخوريد ايتوانيم. دا كنم يپن نانرا يمن توانستم ا-

  . بله متشكرم -

ن ين موضوع بزرگتري كه محكوم بمرگ ھستند ای كسانیبرا! ر كند ينطور سيموند ، تابحال نتوانسته است خود را ايرا

خوش كند ، چقدر يفكر م.  روبرو شود یانات تازه ايكند كه پس از صرف غذا با جرياو خود را آماده م!  است یخوشبخت

  . خورد ين جھت آھسته تر ميگران او را تماشا كنند و از ايخواھد دي نمیول! مزه است 

  .  است یخورد ، سوپ خوشمزه و پرنمكي آنھا را مۀھم.  او قرار گرفته است یلو نان جلويم كيتر سوپ و نيك ليًبا يتقر

  د ؟ يل داريبازھم م: پرسد يافسر م

  . شنھاد حماقت است ين پي رد كردن ایول.  دھد ی میزيد آميموند پاسخ ترديرا

  . ل يبا كمال م: د يگويباالخره م
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 در ھر حال ی است ولیار شوريسوپ بس. شود يً آورند ، مجددا مشغول خوردن می او میگر سوپ برايك ظرف دي

  .  كند ، تشنه شده است ی را میرفع گرسنگ

  .كند ي را پر میالسيورد و گ آیمو و آب پرتقال مي آب لی از سربازان ، تنگ بزرگیكي

  .  سرداست یكم. كند يالس دراز ميموند دست خود را بطرف گيرا

  . د خورد يد ، بعد خواھي صبر كنیكم: د يگويگذارد و ميز خود مي میدارد و رويالس را بر ميافسر گ

  . كند يموند را بجلو صدا مي او را بزنند و سپس رایًدھد مجددا دستبندھايافسر دستور م

  د ؟ ي شناسین مرد را ميا-

موند او يالبته را. خته است ي اش ریشاني پیش روي است كه موھایدھد ، مرد جواني را باو نشان میافسر عكس كوچك-

  . شناسم ير او را نميخ: دھد يافه جواب مي بدون قی شناسد ولیرا م

  د ؟ ين حرف خود مطمئن ھستياز ا-

  .ًكامال -

  . م ير كرده اي شخص برتون است ، ما او را دستگنيده ندارد ، اينكار فايا-

  . ده ام ي او نشنۀ درباریزيمن تا بحال چ-

د و او با ين بار او را كجا مالقات كردي آخریخواھم بدانم كه برايفقط م. د ي شناسیدانم كه او را ميد ، مي گوئیدروغ م-

  . ست ي نید كه موضوع مھميني بیم.  بود یچه كس

  .  شناسم ی او را نمكنم كهيتكرار م-

د يد خواھين سؤال جواب داديد ھر وقت باي فراموش نكنیول. م ي دارید ، وقت كافين باره فكر كنيار خوب ، دريبس-

  . د يالس خود را بخوريتوانست گ

  . ستم يمن تشنه ن-

  ! د شد يتشنه خواھ-

 یھر لحظه تشنگ. گذرد يق ميدقا. شود يد مًدھد و مجددا مشغول كار خوي می به نگھبانان دستوراتالمانیافسر بزبان 

  . الس برابر چشم او قرار دارد يدھد ، گيشود و او را شكنجه ميشتر ميموند بيرا

 بخاطرش یبعد فكر. مكت خودش نشسته است ي نیموند تمام روز رويرا. گذرد ي میق توأم با شكنجه به آھستگين دقايا

به نگھبانان . كند او را مستراح ببرند يتقاضا م.  خود را رفع كند یشنگ آن تۀليكند كه بتواند بوسيرسد و تصور ميم

خواھد بخورد يموند ميشود و راي میكه آب مستراح جاري بندند وقتی او نمینرو در را برويان را گفته اند و از ايجر

  . كشند يناگھان نگھبانان او را عقب م

ين  او در ھمیاشامد ، ولي بیزي بفرستند و بتواند آنجا چیگريد یموند در انتظارست تا بلكه او را بجايرا. غروبست 

  . اطاق نگھداشته اند

موند شوند تنگ يدن رايستند تا مانع آشامياين آنجا ميمحافظ. رود يدھد و از آنجا ميگر بسربازان ميافسر چند دستور د

  . ز قرار دارد ي میالس پر از آب ھنوز رويموناد و گيل

كند ي خود نگاه میموناد جلويالس ليوانه وار بگيد. ده است يموند بخود دي است كه راین شبھائيكتر از ترسنایكين شب يا

وانات آب را با شتاب ي دارد و مانند حیش جايكند كه جلوي را مجسم میش خود سطل آبيپ. اشامد يتواند آنرا بي نمیول

  . خورد يم

  . درار انسان باشد ا اي كند كه خون یچ فرق نمياشامد ، ھي بیزيخواھد چيم
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اد يخواھد فريشود ميكند كه زبانش در دھان جمع ميسوزد ، حس مي میش از خشكيدھد ، گلوي باو دست میدي شدۀجيسرگ

  .  تواند بكند یر از آن چه ميبغ. بكشد 

   اوست ؟ یروين نين آخري تواند به آنھا بفھماند كه ایله مينوسيا بديتضرع كند ؟ خواھش كند ؟ آ

 اندازد ، با یشتر تحمل كند ، خود را بخط ميگر نتوانست بيكه دي وقتیول. د تحمل كرد ، تا سرحد امكان ير ، بايخ

  . پرد يالس ميداند كشته خواھد شد بطرف گيكه ميوجود

  . كشند متوجه او ھستند يگار ميكه سيسربازان در حال

  . رد ي را بگیوانگين دي ایتا بلكه جلوكند ي را جستجو میزينگرد و چي كنجكاو باطراف میموند با چشمانيرا

  . د آنرا بخواند يكند تا شايموند سرخود را دراز ميرا.  آن نوشته است ی رویزھائي دارد كه افسر چی جایز كاغذي میرو

 ی ناگھان سربازیزد وليخينكه بھتر بتواند بخواند از جا برمي ایبرا.  دھد یص ميدر طرف چپ كاغذ نام خود را تشخ

  : د يگويرد و ميگيو را م ایجلو

Nicht Trinken 

***  

  . گذرد يچند ساعت م

  .  شوند ینگھبانان عوض م

.  نداشت ی اطالعی از تشنگیده بود ولي را فھمی گرسنگی كند ، او تا بحال معنیموند گذشتن وقت را حس نميرا

  .  دارد ینش جاً آن عكس مجددا برابر چشمای شود ، افكارش مشوش است گوئیره و تار ميچشمانش ت

س صورت گرفت ي كه انفجار سنت آسی دارد ؟ غروب روزین سؤال با مالقات برتون چه ارتباطيپرسد اياز خود م

 توانست آنرا بخورد یفون برابرش بود و ميالس سيك گيدر آن روز . ون مالقات كرده بود يموند او را در پورت شاتيرا

آه ، آندره ھم آنجا . ان است ي در میًن سؤال دست نكشد قطعا مطلبيسر ازااگر اف:  دھد یبازھم بفكر كردن ادامه م. 

ر يد آندره دستگين مالقات او با برتون آندره ھم آنجا حاضر بود و با ھم آبجو خورده بودند ، شايدر آخر. حاضر بود 

كان تحمل خواھم كرد و سرانجام  كند تا حد امین ميموند بخود تلقيرا.  از او بدست آورد یخواھد اطالعاتينشده و افسر م

  .  كنم یالس پرت مي گیخود را رو

  خوب ، : د يگويشود و مي شود افسر وارد میناگھان درباز م

  ا نه ؟ يد ي كردیدن فكري آشامۀدربار

   دھد من ؟ یدار شده است جواب مي بیقي ناگھان از خواب عمیموند كه گوئيرا

  : د يگويكند و ميود را منظم مگردد ، خيز افسر مير آميمتوجه لبخند تحق

  .  آشامم ی نمیزي غذا چۀمن در فاصل-

  د ؟ ي الزم نداریزيحاال چ. م  ي كنید ھمان كار را  ميل داريمن عجله ندارم ، ھر طور م. ار خوب يبس-

  ! ر يخ-

  . ر يشب بخ. د بود ين اطاق خواھيشب را در ا-

   .رد يگي در را مۀريدستگ. خواھد خارج شود يافسر م

  . كنم نام من آنجا نوشته شده ينم ؟ گمان ميز شما را به بي مین كاغذ رويممكن است ا-

د ي كه شما و آنھا در آن شركت داشته ای ھائی خرابكارۀز پاري شما ، و نۀر شدي دستگیآنجا نام رفقا. درست است -

  . نوشته شده 

  ممكن است آنرا بخوانم ؟ -
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ن سؤال من يد و بايًد بعدا قانع شويشا. م يد كه ما از افكار شما ھم با اطالع ھستيد فھميھبا خواندن آن خوا. د يتوانيبله م-

  . د يپاسخ بدھ

آنھا فكر . كشند ين او را عقب مين وقت محافظي در ایكند وليشود و دست خود را بطرف كاغذ دراز ميموند بلند ميرا

  . موناد را بردارد يالس لي خواھد گیكنند ميم

  . كند ي شود و در را پشت سر خود قفل می بعد خارج م * Lassen Mnchen: د يگويافسر م

***  

  شود تا كاغذ را بردارد افسر يك مير نزديز تحريكه بميھمان وقت. . .  داد ی روین اتفاقي فھمد كه چطور چنیخودش ھم نم

  

  ! د بردارد يبگذر*

  . دارد يموناد را بر ميالس لي كاغذ گی كند و بجاید ، او از موقع استفاده ميگوي باال را مۀجمل

  .  شوند ی كنند و مانع او نمی میرويسربازان از دستور افسر پ

  . . . د تا آنرا پركنند ي گوی كند و چون ھنوز تشنه است به سربازان می میالس را خاليموند گيرا

 از یكي. ند ي نشیمكت مي نیگردد و روي خود برمیز بجاي سرور آمیبعد با لبخند.  كند یگر كاغذ توجه او را جلب نميد

  .  كند ی باو تعارف میگاريسربازان س

  . كشم يگار نميمن س: دھد يموند با غرور جواب ميرا

  

١۵  

  

  .  ھنوز آنجا نشسته است یموند با حال خستگيصبح روز چھارم است و را.سه روز گذشت 

  . كار سخت تر شده است 

موند از فرط يرا.  بنگھبانان زد یليد ، از شدت خشم چند سي را دی خالی و تنگھاكه افسر باتاق آمديروز بعد ، ھنگام

ز برھد اظھار ي شكنجه آمین تشنگينكه از اي ایرد و برايگياو ھر روز مورد استنطاق قرار م. د ي بلند خندیخوشحال

 ی را از تشنگیكه گرسنگ داند ی میاو باز گرسنه شده است ول.  آورند ی او سوپ میمرتب برا.  كند ی نمیگرسنگ

  .  توان تحمل كرد یبھتر م

 خود یادداشتھاي ھا سروان از ین بازجوئيدر ا.  انجام داده اند ی است كه تا بحال گروه والمیاتياستنطاق او شامل عمل

د نوشته  كه كرده انیاتي عملیرشدگان و در ستون افقي نام دستگیك ستون عموديادداشت ھا در يدر آن .  كند یاستفاده م

  . ع شركت داشته است يك از وقاين شخص در كدام ي نام ھر نفر با عالمت مخصوص مشخص شده كه ایشده است و جلو

 یحي او از دادن ھر گونه توضیول.  بدھد ی ھر واقعه اطالعاتۀد درباري بای گروه والمیموند بعنوان فرمانده نظاميرا

 است كه آنھا یزين ھم ھمان چيات مورد ادعا را آنھا انجام داده اند و ايملن عيك از ايد ھر يگويكند ، تنھا مي میخوددار

  . دانند ياز قبل م

ك ين شده را به ين صفحات ماشيو آخر. شود ير خود بلند مين تحري ماشیستوان از جلو. اكنون استنطاق تمام شده است 

 گشتاپو در یست متعجب است وليفات اداريله تشرك سلسينكه استنطاقش شامل يموند از ايرا. كند يمه مي قطور ضمۀپروند

  .  است یگري مطلب دی رسد در جستجویق است و بنظر ميار دقيكار خود بس
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 است مؤدب ، یافسر تابحال نشان داده كه آدم. نگرد يشوند افسر در حال سكوت او را ميموند تنھا ميكه افسر و رايوقت

كسان يش يك شكنجه گاه برايك سالن آراسته و ي در ی كرده كه زندگیرف معیاو خود را طور. ن جو يمقتدر ، زرنگ و ك

  . است 

ھا كه من يما برضد فرانسو.  بود ین جنگ جھانيكردم پس از اولي در نھضت مقاومت كار میمنھم وقت: د يگويناگھان م

ست كه بدشمنان خود يتذكر نالزم ب. م ي را برده این بارما بازي ایول. م يكردي میًشخصا از آنھا نفرت دارم خرابكار

  ست ؟ ينطور نيا. م ي نداریچگونه نظر لطفيھ

  . كنم يق ميتصد-

 یخرابكار. د ي اقدام كرده ایرانه بكاريكنم ، شما دليزھا را مراعات مي چی مانند شما بعضی من در برابر انسانھائیول-

ن افسران گشتاپو يدر ب. ه شده يار خوب تھيست كه بسيم كاري مورد دقت قرار دھیس را از نظر نظاميشما در سنت آس

  . م ين اقدام شما دچار ترس شده ايم كه از ايتوانم بشما بگويتنھا من م

  رد ؟ ين حرف ھا بگيخواھد از اي میجه ايچه نت:  پرسد یموند از خود ميرا

ن جا طرح ين كار در ھميبرما مسلم شد كه ا. م يق كرديس شروع بتحقي سنت آسۀكه درباريھنگام: دھد يافسر ادامه م

ًد واقعا يانسان با. خطر مرگ : خطر . ز يد آميترد: جه يل نتيتحص. ك ھزار ي: نكار ي شدن اید عمليام.  شده است یزير

نكار شما موجب ترس ي نه تنھا ایول. نكار را انجام دھد يط اين شراي باك و جسور باشد تا در ای شما بیزانھايمانند پارت

  ك در يتر از ھمه بودن پالستشيباشد بلكه بيم

  . دست شما ما را متوحش ساخت 

  . آورد يرون ميك بسته عكس بيز ي مۀافسر از جعب

د بود و ي زنده نخواھیش از چندي از آنجا كه شما بینھا را بشما نشان بدھم وليقت من اجازه ندارم ايدر حق: د يگويم

  ! د ينھا را نگاه كنيا. م ي را بشما بفھمانیزي و چمين كار را بكنيم ايتوانيباالخره بعنوان دو سرباز م

 ی آھنیمھاي متصل و به سیله ايكند كه با فتيك جلب توجه ميك بسته پالستيدر عكس . د يريگين عكس را ميموند اوليرا

  . كشد يمحكم شده است ، ابروان خود را در ھم م

كنم آرماند يھمكار شما ـ گمان م. شود يرا منفجر نميرد ز ندایجه ايك نتينطور كار گذاشتن پالستيا: دھد يح ميافسر توض

م يرياد بگي یزھائينكار او بما امكان داد تا چيا. رون بكشد ينان را از شمع آتش زننده بي اطمۀليباشد فراموش كرده است فت

  . د ينيجه كار خودتان را ببيو نت. 

كتور بآنجا رفته بودند ي است كه او و وین عكس از برجيا. ند يبي آنھا و مواد منفجره را مۀگر منظريموند در عكس ديرا

 .  

  . ق انجام شد ينكار دقي ایول: د ي گوین مي افسر با تحس

  . كردند يد كه نگھبانان آنھا را محافظت مي رفته ای برجینست كه شما در روز روشن بپاي ایمطلب اساس

  . رساند ي شما را می نظامینكار توانائيا

  .  كارش مطلع شود ی قطعۀجيل دارد از نتيكند و مي نگاه مموند عكس رايرا

  . رد يگي افسر عكس را از او میول

  . د ي كار كرده ای نظامۀد در چه رشتيبگوئ: كند يًمجددا شروع م

  . اده نظام يپ-

  د ؟ يستيپس شما آتش نشان ن-

  ر ؟ يخ-
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  ادداده ؟ يا بشما  آنرید و چه كسياد كرفته اين ماده را كجا ي كاركردن با اۀقيطر-

  . اد گرفتم يچكس ، من خودم آنرا يھ-

  . د ي آین ماده از لندن ميا! د ي من نگوئی قصه برایول-

  .  ندارم ین مطلب اطالعياز ا-

روز شوند يست ھا پياگر گل. ستھا را دوست ندارد ي كمونیعنيد كه لندن ، شما و نظائر شما ، يدانيد ، شما ميتوجه كن-

د يا اشتباه كرده ايد ين ماده را از آنھا گرفته اياگر شما ا. م يكني كنند كه ما اكنون رفتار میر با شما رفتار مًمسلما ھمانطو

  ! ك را بشما داده ي پالستید چه كسيگوئيخوب ، م.  آنرا بشما داده اند ی حسابھائینكه از رويا اي

  . ن موضوع را بدانم يخواستم ايچگاه نميمن ھ-

ق يد كه از مقام خود استفاده بكنم و بطري نكنیك سرباز با شما رفتار كرده ام ، كاري  بحال من مانند د ، تايتوجه كن-

  .  معامله كنم یگريد

  . م ي بشما بگویگريز ديتوانم چيمن نم-

 س رايم كه شما مواد استعمال شده در سنت آسيدانيما م. ن پس آشكارتر با شما صحبت خواھم كرد يار خوب ، از ايبس-

ست ھا كه با گروه شما ي از كلیكيم يبھتر بگوئ.  آن را آورده است ید چه كسيد بدانيد و شما ھم باياز كجا بدست آورده ا

ن شخص را يخواھم آدرس اياد داده من تنھا ميق استعمال آنرا بشما ين شخص طرينكار را كرده است ، ايارتباط دارد ا

  . بدانم 

ن كار يش در ايآورد كه چند تن از رفقايو بالفاصله بخاطر م: ن موضوع را گفته ي ایچه كس.  پرسد یموند از خود ميرا

  . شركت داشته اند 

  . از شما سؤال كردم : پرسد ي می تابیافسر با ب-

  .  ندارم یاطالع-

  . د يخارج شو. زنند يشان را مينجا ھمه دست آخر حرفھايد ، در ايد ديار خوب ، خواھيبس-

كه از او يوقت.  دارد یشترين موضوع اطالع بيروبر از ا. ز مسلم است يك چيكند يموند فكر مياق راھنگام خروج از ات

  . د سكوت كرده باشد يسؤال كرده اند او ھم با

***  

  . زنند ي غلطد ، دو سرباز باو لگد مین مي برزمی مشتۀموند ھنوز باتاق مجاور وارد نشده است كه بر اثر ضربيرا

نكار ادامه يكند ايفكر م.  لگدھا مصون نگاه دارد ۀن بدن را از ضربي كوشد تا قسمت پائیكند و ميمع مموند خود را جيرا

  ! د تحمل كرد يدا نخواھد كرد ، بايپ

  . شود يكند دارد خفه ميبرد ، تصور مي او نواخته شده نفسش را می كه بپھلویدي شدۀضرب

  ؟ آدرس او كجاست : پرسد يزند و مي آتش میگاريافسر س

 تا قلب او ی تندیكند ، سرماي كفش آھسته انگشت او را له مۀاكنون پاشن. كشد ياد نفس خود را باال ميموند با زحمت زيرا

ن لحظه درد او از يدر ا. ده است ي رنگش بریكند كه مانند مرده اي حس میر، ولياد بكشد ، خيخواھد فرينم. كند ياثر م

  .  تر است یاراده اش قو

  ! ھو ! ھو ! ھو -

  . شود ياد مي دستش قرار دارد زی كفش كه روۀفشار پاشن. كاھد ينكار از درد او ميداند كه ايم. غرد يم

  ابان ؟ يابان ؟ كدام خيكدام خ-

  . فرواود ، فروادو : كند ي در گوش او زمزمه می صدائیگوئ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶٣

  ست ؟ ي خانه چۀنمر-

   ٢٢ ، ٢٢: كند يآن صدا تكرار م

زد ، مغز يريرون ميش جراحت بيشود و از گوشھاي می اش جارینيخون از ب. شود يوارد م برو یاز ھر طرف ضربه ا

 ی ، كو٢٢ ۀ فروادو ، شماریكو: كند يد تكرار ميگويوسته آن صدا كه بسؤاالت افسر جواب ميخته است و پياو در ھم ر

   . ٢٢ ۀفروادو شمار

  . كند يش را فراموش ميشود و دردھايھوش ميب. كند يدرد بر او غلبه م. دارد ي برمیناگھان بدن او زخم

  . دھند يوسته در مغز اوجوالن ميابان پينام آن خانه و خ

   : ٢٢ فرادو شماره یكو-

رسد يبنظرش م. د يآيوس از نجات ، آھسته بھوش ميده است مجروح و مأي كه خون دلمه شده بآن چسبیموند با چھره ايرا

  .  گفته است یزيكه چ

  . ن امتحان كوچك بود يا. ب ندارد ي عید وليستيشما پرحرف ن: د يگويكند و ميا نگاه م او ریافسر بآرام

ر كرده ي گیزيش چي گلویكند در انتھايحس م. تواند بخوابد ينم. شود يخورد از اتاق خارج ميكه تلو تلو ميموند در حاليرا

  . ز نگفته است يچ چيرا ھيز.  بر لب دارد ینھمه شكنجه اكنون لبخند فاتحانه اي پس از ایاست ، ول

  

١۶  

  

  . موند فوكلد بدھم ي رای آقای برایخواھم پاكتيم-

  . شناسم ي را نمین شخصيموند فوكلد ؟ چنيرا-

  . نجاست يًحتما او ا-

  د ؟ يشما ھمسر او ھست-

  .  او ھستم و از ده آمده ام ۀر دختر خاليخ-

  ف شده ؟ يچند وقت است توق-

  . سه روز است -

   كرده ؟یشقاچاق فرو-

  . ر يخ-

  ت ؟ ي ؟ جنایدزد-

  . چكدام ير ھيخ-

  . د ، ھم اكنون نگاه خواھم كرد يصبر كن-

ی با گري دیز ھايا چي ھستند كه ھر كدام پاكت یادير از او اشخاص زيغ. ستاده است ي ای زنی پھلویمارسل در گوشه ا

  . خود آورده اند

 مربع شكل بكاخ ۀك محوطيپس از گذشتن از . مربوط است ر عمارت يك زندان موقت است كه بزينجا راھرو يا-

  .  ھم آنجاست یرسد ، عمارت شھرباني میدادگستر

  آنجا از دو قسمت مردانه زنانه . شوند يند و بعد بزندان دائم منتقل مي آیشوند ابتدا ميف مي كه توقینيمجرم

  . ست  ال شده كه قسمت مردان بنام سانته و بخش زنان بنام روكه موسوميتشك
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ن زندان يبرند، اي رختخواب بسر می متر ب۴ متر در ٢ك سلول بمساحت يا ھشت نفر در ي شش المانی یدر بازداشتگاھھا

اط ي گذرد و سپس بحی میكير طاق تاريراھرو مربوط بآن از ز.  كه در آن شده معروف است یاتيبخاطر كثافت و جنا

 ین بسر مين ، و قاتلي عفت ، مجرمین اعمال منافي ، در جوار مرتكبنجا وطن پرستان محبوسيدر ا. وندد ي پی میكوچك

. ستوكراتھا در آن محبوس بودند ير فرانسه آري قرار دارد كه در انقالب كبین عمارت زندان دادگستريدر جنب ا. برند 

  .  درآمده است ین زندان اكنون بصورت موزه ايا

. افته بود ي او را نیموند بھمه جا رفته ولي رایك روز پس از نابودي. ود  مردد بید مدتياينجا بينكه بايمارسل قبل از ا

مارسل آن . رفت يار سخت بآنجا ميست و او در مواقع بسي زیم» كالمار«  بنام ی داشت كه در دھكده ایموند خاله ايرا

او : كرد يت مارسل فكر مد داشي شد تردیموند نمي رایري دستگۀن درباريش از ايب. افت يموند را ھم آنجا نيروز را

  . د ھم تابحال كشته شده است ير شده ، شايدستگ

  . رد ي بگیات را جدين حدسيخواست ايفتد ، مارسل نمي بین اتفاقيتواند چنين سرعت نمي نه ، بایول

 یوستان دۀ  را ؟ ھمی چه كسی بفرستد ولی را بشھربانیگريد شخص دياي بینكه خود بشھرباني ایتوانست بجايالبته او م

موند افتاده ي رای برایخواست بداند چه اتفاقيد كرد ؟ ميپس چه با. ر شده بودند ي توانست نزدشان برود دستگیكه او م

 كه نگھبان ی تابانه بدریچشم او ب. ستاده و منتظرست ينجا ايحاال او ا. م گرفته بود ين كار تصميب باين ترتياست و بد

  . شود دوخته شده است يداخل آن م

   اگر حاال مدارك مارسل را بخواند ؟ یول. ده است يًقطعا او موضوع را فھم.  نباشد یرسد نگھبان آدم بديبنظر من م

موند بارھا يرا. ستاده اند ي ھستند كه برابر درھا ای ھائپوليس آنھا ۀھم. ه است ي كه آنجا ھستند بھم شبی مردمۀچھر

 شش ساله ی با او كرده است ، آنھا كودكین مسئله بحثيكبار برسر اي یو حت. اط نباشد ي احتیبمارسل گفته است كه ب

  . د ي آی نگھبان میول. ل دارد از آنجا برود يمارسل م. دارند 

  . ست ينجا نيموند فوكلد ايرا-

  . شود يچشمان مارسل پر از اشك م

  پس كجاست ؟ : پرسد ياز خود م

  . اندازد يش را باال مينگھبان شانه ھا

  . د يائينجا بيًدا بافردا مجد-

 . یًد اصوال برايد ، شايد چند روز صبر كرد ، خانم غصه نخوري از اوقات بایبعض: د يگويو سپس نگھبان آھسته باو م

  . افتاده باشد ي نی شما اتفاقۀپسر خال. . 

  : د يگويد و باو ميآيروز بعد دوباره بآنجا م

 ید در آنجا برايدانيم.  منتقل كرده اند ی شھربانۀًما باداريبفرستند مستقنجا ي آنكه بایان را بي از زندانیدم بعضيمن شن-

  د ؟ يد معطل شوي چقدر بایك كار معمولي

  . گذارد يب نگھبان مي را در جیمارسل آھسته اسكناس

  . د شد يكھفته در آنجا معطل نخواھيش از يب-

  شود ؟ يو بعد چطور م-

  . . . ن مربوط بآنستكه يا-

  ست ؟ يمربوط به چ-

  . كه آنھا را زندانھا را نگاه كنند -

***  
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 ، ی ، برابری در بزرگ زندان نوشته شده است ، آزادیباال. فكر نكرده بود » سانته « چگاه بزندان يمارسل تا بحال ھ

   . یبرادر

 شده ینيش بي خانه پیھا» ن ياجاره نش « یدر بزرگ برا. رود ي دارد می كه طرف راست جایمارسل بطرف در كوچك

  موند فوكلد در زندان سانته يرا: د يگوي در جواب او میكارمند جوان: است 

  .  است یائي دریرويك افسر نيه به يشتر شبي بسردارد و بیست ، مرد ، كاله لبه دارين

  .  است یاسي سیست ، او زندانيتكار نياو جنا-

  .  ندارد ی ما فرقیبرا-

  . ف شده يچھارده روز است كه توق-

  . ست ينجا نيم كه او ايگويا مبشم-

  پس كجاست ؟ -

  . دانم يمنھم نم-

  . د يگويكند و ميمرد بجانب ھمكارانش رو م

  .  را به آنھا فھماند یزيشود چي نمی كند ذھن ھستند و بآسانیلي از مردم خیبعض-

 ھا المانیاز : د يگويسل منطرف نگاه كند بماري آنكه بایكند بي را ثبت می كه در فھرست خود ، نام ھائیگريكارمند د

  . د يسؤال كن

  م ؟ يد برويكجا با-

  . د بزندان فرسن يبرو-

  فرسن ؟ -

  . ستند ي ھا در سانته نالمانیگر يكسال است كه ديًبا يبله زندان فرسن ، تقر-

***  

ند فوكلد در آنجا مويس باو گفته بود كه راي سلۀ بفرانسیروز اول سرباز. رود يست كه مارسل به فرسن مين بارين سوميا

ن موضوع سبب يا. ده بود ين بار بآنجا رفته بود باز ھمان حرف را شني دومی كه برایده است وقتي فایست و آمدن او بين

اورد بنام ي بیك چمدان كوچك خوراكيخواست از آنجا باز گردد ، زنھا باو گفته بودند ي میوقت. د او شده بود يترد

 را باو یاگر چمدان خال. زھاست انجام شود ين چيد در روز جمعه كه روز قبول ايكار بانيا. ل زندان دھد يشوھرش تحو

  . ن زندان است يموند در اينست كه رايبرگرداندند نشان ا

گذارد ي و شكالت در آن مینيري نان و گوشت پخته ، مربا ، قند ، شیمقدار. كند ي را حاضر میاد چمدانيمارسل با دقت ز

 جمع یادي زۀ زندان عدی در ورودیجلو. ا نه يموند در زندان ھست يا رايواند سرانجام معلوم كند كه آتيب مين ترتيبا. 

 چشبانده و ی چمدان كاغذیرو.  تپد یل دھد قلبش بشدت مي خود را تحوۀرسد كه بستيكه نوبت باو ميھنگام. شده اند 

   .موند فوكلد بخش مردان ، زندان فرسن يرا:  كاغذ نوشته است یرو

  د ؟ ي را ننوشته ای زندانۀپرسد ، چرا نمريرد ميگيكه چمدان را از او ميسرباز

   او را فراموش كرده ام ؟ ۀنمر-

Was?* 

  . د يگوئي فھمم چه مینم-

. رود يرد و ميگي را میگري شخص دۀ بزند بستیگر حرفي آنكه دید و بيگوير لب مي نامفھوم زۀ چند جملالمانیسرباز ب

  . كند يشود مارسل او را نگاه مي سرباز دور میوقت
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  كشد ؟ ي طول میليتا چمدان را بر گردانند خ. كنند ي مردم را حمل میسربازان درآمد و شدند و بسته ھا

در . د نصف روز معطل شود ي اوقات ھم انسان بایگردانند و بعضي اوقات بالفاصله بر میبعض.  ندارد یوضع ثابت-

  : د عجله كرد ينجا نبايا

  . كنم ياكنون پنجاه و دو روز است كه من صبر م: كند يش خود فكر ميپمارسل 

  : دھد يگردد و با خشم آنرا باو مي با چمدان برمالمانیسرباز .  افتد یناگھان قلبش بتپش م

-Nichtsi  **   

. ست ي نموند در زندان فرسنيرا.  نكرده است ی آن فرقینيشود كه سنگيرد و متوجه مي گی چمدان را مۀمارسل دست

  . خندد ي باستھزاء میسرباز

او با عشق و . شود ي میرد كه خون از آن جاري گیش را گاز مي كند چنان لبھایه خوددارينكه از گري ایمارسل برا

 ین كار براياورد و ايرون بيًد مجددا آنھا را بي بخانه برگشت بایحاال وقت. ن چمدان را مرتب كرده است ي ایادي زۀعالق

  . دن است او جان كن

***  

در . جه بود ي نتین كار او بي ایول. ن بار در شب سال نو بزندان فرسن آمد ي دومیگر شب نوئل ، و برايكبار ديمارسل 

كنند يه ميآنھا بمارسل توص: روند ي است بزندان فرسن میاديكند كه مدت زيان خود را مالقات مين مدت چند تن از آشنايا

  .  ھمسرش بفرستد یا بری غذا لباسیك دفعه بجاي

گردد ي بخانه بر می فراوانیآنروز مارسل با شاد.  گردانند ی او را باو باز می چمدان خالیكند و روزين كار ميمارسل ا

ان آستر لباس يسد و آنرا مينوي میزي چی كاغذ كوچكیمارسل رو. ه است يل ماه فوريموند ھنوز زنده است ، اوايرا. 

ن يگردد و از اولياد باز ميمارسل با اندوه ز. گردانند ي دست نخورده را باز مۀن دفعه بستي ایفرستد وليكند و مي میمخف

 یزيان چير باران زنداني در آن از تیپردازد وليوانه ھا بخواندن آن ميخرد و مانند دي میروزنامه فروش روزنامه ا

  . نوشته نشده است 

***  

 محبوسند كه ین زندان كسانيدر ا. ده است ي است ، مارسل شنیباق» ل يرومانو« موند ھنوز زندان يدا كردن راي پیبرا

  . د شوند ي تبعالماند بيبا

دارد و ي برمیگذراند و با بچه اش سرگرم است ، روزھا چمداني بدوخت ودوز مین شب چند ساعتيمارسل در ا

د كه در يگوين فرسن پاسخ داده بود م قانع كنند ، ھمانطور كه در زندایدر جواب سربازان با لحن. رود يل ميبرومانو

  .  برادرش است یجستجو

  » Gut «*د يگويرد و ميگي چمدان را از او مالمانیسرباز 

  

  ـــ خوب  *

  

   صبر كنم ؟ یستيبا-

  . د يائينجا بيفردا صبح با-

  د ؟ ياجازه دادند داخل شو:  پرسد ی از او می شود زن جوانیكه مارسل از زندان خارج ميوقت

  .  دادم یمن فقط بسته ا . ريخ-

  د ؟ ي از اقوامتان فرستادیكي یبرا-
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  . و دو كودك ھمراه اوست . اه دارد ي درشت و سیره رنگ و چشماني تیسوانياو گ: كند يمارسل بزن ناشناس نگاه م

  .  ھمسرم فرستادم یبرا-

  . ف شده يشوھر منھم توق-

   ؟ یك-

  . چھار ماه است -

  . در كدام زندان است -

  .  دھند ینجا ھم بمن جواب نمي ای ، ولینجا سؤال كنيد از ايبمن گفتند با.  ندارم یاطالع-

  . د يل دھي را تحوید مثل من بسته ايشما ھم با. ه است يوضع ما شب-

  .كند يزن جوان بغض م

  . ند شويو سپس ھر دو از آنجا دور م. م ينجا توقف كنيد در ايد ، نبايائيبا من ب: د يگويمارسل باو م

  ر شده ؟ يد چھار ماھست كه شوھرتان دستگيگفت:  پرسد یمارسل م

  بله ؟ -

  د بچه تھمت ؟ يدانيم-

  .  دانم ینم-

  ر شده ؟ يد كه دستگيدانيپس از كجا م-

  ح داد  ي نوشت و در آن توضی او بمن كاغذی از رفقایكي-

من . ن موضوع را بمن نگفته بود ينده باشد انكه مرا نترساي ای شوھر من برایكه او در نھضت مقاومت بوده است ول

ن ي من ، ایخدا. نھا تنھا مانده ام يم و اكنون من با ايما دو بچه دار . یاست شويد وارد سيگفتم كه تو نبايوسته باو ميپ

  بدبخت كجاست ؟ 

  . م كرد يدا خواھيما او را پ. د يد و افسوس نخوريه نكنيگر-

***  

 ین غنچه ھاياول. كند يافت مي را دریرا مارسل چمدان خاليل است زيدر زندان رومانوموند يحاال ثابت شده كه را-

  .  كنند ی مینينگراد عقب نشيھا از استالالماني.  بخشند ید تازه مي بانسان امیبھار

 یند جامويف راي كثیند كه در چمدان رختھايبياورد ، ميرود كه چمدان را بيل مي كه مارسل به رومانویگر ، وقتيروز د

  . دارد 

شجاع باش ، كارھا مرتب :  كند یدا مين جمالت را پيف ايراھن مستعمل و كثيك پي ۀقيدر . كند يآنھا را با دقت نگاه م

  . . . رم يگياست ، حال من ھم خوب است ، ترا در آغوش م

  . ن شجاع خواھم بود  ، میآر: كند يش خود فكر ميپ. ل در حركت است ي رومانویل است و مارسل بسويروز اول آور

  ! ست ينجا نياو ا: د يگوي مالمانیسرباز 

ر باران كرده ي را تیاسيان سيشد كه زندانيآنروزھا گفته م. گردد يده بخانه باز ميًن روز مجددا مارسل با رنگ پريدر ا

  . اند 

***  

 نمانده است ی باقی او چاره ایا نه ؟ برايرباران شده يموند تيگر از كجا بفھمد كه رايد. رسد يان ميز او بپايكار شكنجه آم

رباران يند كه تيگويم. س ، باكنو ، كلمب يائيت. مونتزوژ : كند يدا مين اشخاص را پي ایقبرھا. جز آنكه به قبرستان برود 

  . رود يمارسل بآنجا م. كنند ي دفن میوريشه در قبرستان ايشده ھا را ھم
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 تواند قبول یانسان نم.  را دفن كرده اند یادي زۀك قبر عديرسد كه در ينظر مب. ستاده است ي ایدي جدیدر برابر قبرھا

  كند 

  .  خفته است ، كه او را دوست دارد ین خاكھا كسيدر عمق ا

ا شوھر من يد آيبگوئ.  شوم ید من راحت ميقت را بگوئياگر حق: د يگويت شجاعت ميدر دفتر قبرستان مارسل با نھا

  دفن شده ؟ نجا يموند فوكلد در ايرا

  . م ي شناسی را نمین كسيچن-

  . رباران كرده اند ي ھا او را تالمانیًمسلما . د ي ما جنگۀ بود كه بخاطر ھمیاو وطن پرست-

  . م ي دانیما نم-

 ید براي توانین مطلب را نميا. د ي ھستیآخر شما ھم فرانسو.  نخواھم گفت كه موجب زحمت شما شود یزيمن چ-

   .د ي كنیشه مخفيھم

  . ست يست ما نينام شوھر شما در ل-

  . د يست ؟ آشكارا بگوئينجا نيپس او ا-

  . نجا دفن نكرده اند ي را ایر كسي اخۀم كه در دو ھفتيگوئين قدر ميم ھمين موضوع را بگوئيم اي توانینان نميبا اطم-

  . ل بوده است يموند در زندان رومانوي قبل راۀدو ھفت

  . رود يگر مي دیمارسل بقبرستان ھا

***  

ھشت روز . دا كنميدانستم چطور ترا پي ، نمیباالخره آمد: د يگوي كشد میكه مارسل را در آغوش ميموند در حالي راۀخال

  . ده ي رسی تو نامه ایاست كه برا

  موند فرستاده  ؟ يرا-

  . ن صبر كنم ي از اشيرا نتوانستم بيز. د ي بخشیمن سر نامه را باز كردم البته خواھ. موند فرستاده يبله را-

  : خواند ير را مي كنده شده مارسل با عجله جمالت زیادداشتيك صفحه كاغذ كوچك كه از دفتر ي یرو

   ما ، كه تو ی رفقاۀھم. فرستند ي مالمانزم ، ما را به يعز-

. د يم چيخواھن ينده با ھم گل نسريدر سال آ. چ غصه نخور يھ.  خوبست ی با من ھستند و حال ھمگی شناسیآنھا را م

م شد ، يروز خواھيما پ.  بوسم ی شما را دوست دارم و از دور شما را میمن ھر دو. فرزندانمان را خوب مواظبت كن 

  . شجاع باش 

  . د يا بگري داند بخندد ین لحظه نميدر ا: ن نامه را آورده ي ایچه كس:  پرسد یمارسل م

  . ت نجاسيكرد آدرس تو اي آورد او تصور مینامه را زن

  . د يمن او را خواھم د. او زنده است ! موند من يرا: د يگوي بلند میمارسل با صدا

  ن صبحت كرده ؟ ي چرا او از گل نسریول-

 رخ داده است ــ یوسته اتفاقاتي  پیم ولي كنیسه سالست او بمن قول داده كه با ھم مسافرت. نكه مرا خوشحال كند ي ایبرا-

  . شود ي ظاھر میبائيود مارسل لبخند ز اشك آلۀن وقت بر چھريدر ا

***  

  

آه : د يگويزن م. ل با ھم آشنا شده بودند يند كه در زندان رومانوي بی را مقابل خود میكند و زن جوانيمارسل در را باز م

  . نم يآمدم كه شما را به بيم! د ينجا ھستي، شما ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶٩

  . دانم شوھر من كجاست ياكنون م. م نيًل داشتم شما را مجددا به بيمنھم م ! یعجب مالقات خوب-

  . د از شما تشكر كنم يدانم و بايمنھم م-

  چرا ؟ -

  د ؟ ي بعنوان من در كالمار ندادیش ، نامه ايچند روز پ-

  .بله -

  . د يآن نامه بدست من رس-

  ! چه بھتر ! اوه -

  د ؟ ين نامه بدست شما رسيچطور ا-

  . دا كرده بود ين پاباياو نامه را در خ.  آنرا آورد یناشناس-

  .  آن نوشته شده بود یك پاكت بود و آدرس من روي ما در ینامه ھا. رون انداخته بودند يان بيل زندانيآن نامه را از اتومب

  .  برده اند المانآنھا را به . كجا ھستند يپس شوھر شما با شوھر من : د يگويمارسل م

  . دانم ، راحت شدند يبله ، م-

  

١٧  

  

Er is tot ! Raus ! *-  

  .  بندند یقشان در آن قرار دارد مي را كه جسد رفیك سروته پارچه ايموند و دوستش روبر ھر يرا

   ! Schnell ! Schnell: كند يتكرار م ** بلوك یسلمان

ان در بازداشتگاه ماتھاوزن ، بازداشت  شدگ. دند ي دوی مانند گوسفندان بھر سو میدين بلوك صد و پنجاه نفر تبعيدر ا

گرد . ھم انباشته شده است ي جوال كاه رویادين محل مقدار زيدر ا. زنند يان را كتك ميزندان. شوند يدار ميساعت چھار ب

 غلتند ، بھر طرف یھم ميانسانھا رو. انه را دارد ي وحشیك اسب دواني ۀمنظر. رود ي بھر سو میو غبار مانند گردباد

ا يدو . زند يستاده است و با شالق خود بازداشت شدگان را كتك مي پھن اۀنيبا س ین گروه غوليان ايشوند ، در ميپرتاب م

 ین روزھاي ماه مه ، مانند آخریباي زین روزھاي آنھا ایبرا. لرزد يس بلوك بر خود ميب رئي بدبخت از نھیسه بازداشت

   است یزندگ

  

  

  ! رون يد بيببر!  او مرده  *

  . شدند ي نفر محبوس م٣٠٠ تا ١٠٠ب ي متر و در آن قر٨ متر و در ١۶ بود بطول و عرض یبلوك محوطه ا **

 ی عالیس بلوك و منشين پست پس از پست رئيا. نكار مسؤل بھداشت آنجا ھم بود ي بود كه ضمن ای بلوك كسیسلمان

  . ن كار بودند ين شاغل اين پست بود و اغلب قاتليتر

  . كنندي باز می وحشت آور راھین ازدحام و غوغايان ايز مشوند اي كه بھر سو پرتاب میموند و روبر در حاليرا

در . بضرب لگد او را بھوش آورد  *ك كاپو يھوش شده بود ، يشل بيروز ھنگام كار ميد. شل مرده است يشب قبل م

كماه و ي. ن راه جان سپرده بود ي در بی او را به بلوك رساند ولیشل را با خود آوردند و حتيموقع بازگشت از كار آنھا م

شان بود ين رفقايشل دھميم.  ببازداشتگاه ماتھاوزن منتقل شده بودند ی نفر فرانسو۶٠ش باتفاق يموند و رفقايم بود كه راين

  . سپرد يكه جان م
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 آنجا را یغذا.  برسانند ی گرسنگیچند ھفته الزم است كه انسان را بحد اعال. ست يچوجه مھم نيمرگ در ماتھاوزن بھ

اد در موقع يلگد سربازان فشار ز. شود ي میپس از خوردن انسان بالفاصله دچار اسھال خون.  دھد یل مي تشكیالس آبيگ

ن يزنند ـ و از ايان را كتك مين صورت زندانيدن بمحل كار كه در اير رسي دیا كميقه غفلت و يك دقي ، یكار ، روز باران

ام ، سه ماه اول است تا انسان ين ايسخت تر. زد يبرنخگر آدم از جا يكروز صبح ديگردد كه يل شكنجه ھا سبب ميقب

ن يا. ن سه ماه را بگذراند ، امكان دارد كه جان بسالمت برد ياگر انسان توانست ا. بتواند بوضع بازداشتگاه عادت كند 

  .  محكوم بمرگ را نجات دھد یتواند انسان ھاي است كه میتنھا امكان

. ن قرار دارد ي زمیگر رويدر آنجا دو جسد لخت د. برند ي اجساد می شستشوشل را بمحلي مۀموند و روبر جنازيرا

   **! Ausziehen« : د يگويكند و ميشل را پاره مي كه در دست دارد بند شلوار راه راه می بلوك با چاقوئیسلمان

راھن او را در يپ. ت  انسان شده اسی ساق پاۀشل باندازي می رانھایقسمت باال. آوردند يآنھا با دقت شلوار را در م

دارد يموند باشتاب آنرا برمي غلتد ، راین مي زمی رویافتد كمين ميراھن او پائير پي از زیاھيناگھان تكه نان س. ند يآوريم

  . شل روز قبل از مرگش نتوانسته بخورد ياه را مين تكه نان سيا. 

  

  

Kapo * ھا ياغلب جان. گران باشد ي بود در موقع كار مواظب دشد كه در بازداشتگاھھا مأموريان گفته مي از زندانیكيب

  . خواھند بزنند و بكشند يم از مجازات ھر كس را ميآنھا مجاز بودند بدون ب. ن پست را داشتند يا

  ! د ياوريلباسش را در ب **

  

شل صاحب دو يم. ده اند ي سرش را تراشیموھا. ان است ير پوست بدنش دنده ھا نمايًبدن او كامال الغر شده و از ز

  »  !Wasser«پرسد ي بلوك میسلمان. كودك است 

 او را در یموند لباسھايرا. پاشد يشل مي مۀنيدارد و بسي آب بر میش مقداري فھمد ، با مشت ھایروبر مقصود او را م

  » ٢۵۵١١« : نوسد يل مي طوۀك نمري در دفتر خود یك مداد آبي با المانینوقت سرباز يگذارد ، در ايصندوق م

  . رسد يشل بانجام ميكار م

 ی ھا برسند بسرعت مینكه بصف بازداشتي ایند و براي ندارند خود را بشویگر وقت كافيموند و روبر ديامروز صبح را

موند نان را از ي قھوه ھم ھست رایكه بجا. رند ي گیاه ميتر آبگوشت سيك چھارم ليك ظرف كوچك يھر روز در . دوند 

  .  كشد یرون مي بیراھنير پيز

  . م يكتور نگھداري ژگن و ویكه ھم برايك تيد يبا: د يگويروبر م

. شود يسوزانند دود بلند مي اجساد كه می متر از رویَبا بفاصله سيدور از آنجا تقر. شوند يھمه متوجه نان خوردن آنھا م

  .  دھد ی گوشت كباب شده میو بو

ش برتل برد بمسخره گفته بود ي كار پی را برای فرانسویازده نفري ۀك دستيخواست يك كاپو مي كه یچند روز قبل ھنگام

 :  

 »Alles Krematorium ! **  «ن دسته بودند يش ھم جزء ايموند و رفقايرا .  

  . كرد ي بزرگش در آن دسته جلب توجه مینيك و بي بارۀآرماند با چھر

  

  .وم ي ھمه بطرف كرماتور **آب               *
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  : ن كارھاست ي از دشوارتریكي در ماتھاوزن ی سنگ كشینعيكار نزد برتل 

تواند مارا يكند مين آدم فكر ميا: د يگويخواھند شروع بكار كنند ژگن بلند ميرسند و مي سنگ می صخره ھای كه بپایوقت

  . ن كار بترساند يبا ا

  . م يد كار كردن را باو نشان بدھيرفقا ، با

ر ين ببرند ، در غيم كه ما را از بي كنید كاريروز اول نبا.  ماست ۀ كرد ، او متوجد بلند صحبتينبا: د ي گویموند ميرا

  . م داشت يار خواھيشه او را در اختين صورت ھميا

ش او را از خود ي رفقاۀل ھميان رومانويپس از جر. كند ي میگران دوريآرماند از د. شوند يم *ك تراژه يدن يمشغول كش

  . ن عده شده است ي ایرياو سبب دستگ. زند ي نمچكس با او حرفيھ. رانند يم

ده فرود ي خمی بر پشتھای شالقیگاھگاھ. روند ينطرف و آنطرف مير آفتاب سوزان اي لخت زی ھا با سرھایبازداشت

  . د يآيم

ا ر بارشان خرد و پشت دوتي كه شانه در زی غلتند ، سنگھائی كه مانند بھمن میسنگھائ.  كرد ید سنگ كشيدر آنجا با

ده يد تراشيرود باي ساختمان بكار می كه برایسنگھائ. افتند ي ارابه مۀ صفحی روی خفه ایم با صداي عظیسنگھا. شود يم

 دوند ، ی كه بھر طرف میلرزند ، انسانھائيانه مير تازي حمل كنند كه با بدن لخت زید انسانھائينھا را بايا. شود 

  . نوال است ن ميھر روز وضع بد.  غرند ی كه میانسانھائ

   ! یھمه ، فرانسو! د يگوي كه كاپواست و كاله لبه دار سرش است میائيك نفر اسپاني

  ست ؟ يچ: پرسد يموند ميرا

  .  دھد ینوقت آرماند را نشان ميو او در ا. ستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواھد خواھد خورد يقت كه آن عقب ايبرف-

  

  . رود ي بزرگ بكار مینگھا حمل سی است كه برای چوبۀك صفحي *

   

  . كند يستاده است و آھسته كار مي سنگھا ایآرماند مانند جانور طلسم شده رو

  . ست يق من نياو رف-

  .  است یچطور ؟ او ھم فرانسو-

  . م اوست ينجا ھستينكه ما ايعلت ا.انت كرده ي من خی است كه بمن و رفقایك نفر فرانسوياو -

  بوده است ؟  تو او یف رفقايسبب توق-

  . بله -

 قبل از رفتن بآنھا یشود ولي از آنجا دور میائيرد اسپانيم. د يد دياكنون خواھ. خورم ي او را نمۀگر غصيخوب ، من د-

  : د ي گویم

  .  دھد ینوقت آرماند را نشان ميو او در ا. ستاده بگو كار كند و گرنه كتك خواھد خورد يقت كه آن عقب ايبرف-

  

  . رود ي بزرگ بكار می حمل سنگھای است كه برایب چوۀك صفحي *

  

  . كند يستاده است و آھسته كار مي سنگھا ایآرماند مانند جانور طلسم شده رو

  . ست يق من نياو رف-

  .  است یچطور ؟ او ھم فرانسو-
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  . م اوست ينجا ھستينكه ما ايعلت ا. انت كرده ي من خی است كه بمن و رفقایك نفر فرانسوياو -

   تو او بوده است ؟ یف رفقايب توقسب-

  . بله -

 قبل از رفتن بآنھا یشود ولي از آنجا دور میائيمرد اسپان. د يد دياكنون خواھ. خورم ي او را نمۀگر غصيخوب ، من د-

  : د ي گویم

  . د يگر را از نظر دور نكني دی كاپوھاید ولياز من ترس نداشته باش: گران متوجه شما شوند يد كه دي نكنیكار-

ھا را ي از فرانسویدانند كه عده اي ھا می بازداشتۀك ساعت بعد ھميشود ي منتشر میدي در ماتھاوزن خبر جدیبزود

  . ده ينجا كشانيآرماند با

  . ن باره صحبت كند يرود تا با او در ايھا نزد برتل مالماني از یكي

 دست ین كارين افراد باز ھم بچنيند ممكن است كه اكنيآنھا فكر م.  وجود دارد یتكاران قانون سختي جنایدر آنجا برا

  . ن قانون جزاست يا. بزنند 

  : پرسد ي دارد و در حركت است می كه شالقیبرتل در حال

-Wo ist bieser Frunzose?*  

  . آرماند ھنوز متوجه نشده است 

 یگريا شخص ديست كه او آرماند است  تفاوت ای آنھا بیبرا.  خندند یآنھا م. كند يگر را صدا مي دالمانیبرتل دو نفر 

  . نست كه انسان را تا سرحد مرگ بزنند ياست آنھا فقط كارشان ا

  

   كجاست ؟ ین فرانسويا *

  

  با او چه خواھند كرد ؟ :  پرسد ی میائيموند از مرد اسپانيرا

  .  نداشته باش یكارت را بكن و بآنھا كار-

  . ستند ي ای م از سنگھای ھا پشت توده االمانیدو نفر از 

-Komm her ! Komm ger!   

خورد ي كه تلو تلو میگردد در حاليشود سه متر بعقب پرتاب مي و دو لگد كه بر شكمش نواخته میليك سيناگھان بر اثر 

  .  كند یشود كه سرش را مجروح مي بطرف او پرتاب مین وقت سنگ بزرگيشود در ايبلند م

Los Los! **  

برند و با لگد بدنده ي میك سر باالئيا او را كنار ي. زنند ي ببدن او میت سختيدارند و نھاي بر م دو تختهالمانیدو سرباز 

  .  كوبند یش ميھا

  ! زود -

 مسلسل ۀمھا برود سربازان اس اس ماشي بآنطرف سیاگر كس.  ممنوع الورود است ۀ منطقین سرباالئي ایدر قسمت باال

  .  بشود یك ھدف عالي آنھا یتواند برايآرماند محاال .  كنند ی میراندازيكشند و تيرا م

اد تند ي زین سرباالئيا. ن ارتفاع دارد يمتر از زمي سانتیب سي محكم شده است و قری چوبیخ ھاي با می آھنیمھايس

  .  آنست ۀ متر دامن۵ك ينزد. ست ين

  ! برو –! برو -

  .  باال برود ی تواند از سر باالئینم.  غلتد ی می سنگیكه خون سر و صورتش را فرا گرفته است رويآرماند در حال
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  .  كشد یرد و ميگي او را می پایگريزند و دي باو می ھا لگدالمانی از یكي

  ! نه! نه : كند يآرماند كه كتش پاره شده ناله م

  

  ! نجا يا ايب! نجا يا اي ب*

  ! ا يا ي  **

  

  

شود ، ي زنند ، آرماند دارد خفه می ببدنش میميبا شالق س.  افتد ین ميز شده و بالفاصله طاق باز بزميمه خيآرماند ن

  . نفسش بند آمده 

  . كند يرد و بلند مي گی دود ، كمر او را میبرتل جلو م

  . . . ا يزم با من بيخوب ، عز-

ك باتمام يد آرماند نزیروين نيآخر.  دھد ی را باو نشان می زند و سپس سنگیار محكم باو مي بسیليك سيًبرتل مجددا 

  . ست ي اش جارینير كرده ، خون و جراحت از بييكند ، چھره اش از درد تغيسنگ را تا زانوان خود بلند م. است 

  ! زودباش ! زود باش -

ستد و ي ای می سرباالئیدن جلوي دویپس از مقدار. كند يدن مي شروع بدویوانه ايزنند او مانند ديگر باو ميدو شالق د

.  شالقھا در امان باشد ۀدارد تا از ضربي اش نگه میشاني پیبازوان خود را جلو.  افتد ین ميش پائسنگ از دست لرزان

 یش را گره كرده ، مانند شخص مستيخورد و مشتھايكه تلو تلو ميناگھان در حال.  او را فرا گرفته است یخون سراپا

  . ی دھدرود و مشت خود را در ھوا تكان ميش ميبپ

  . م ينجا نبوديكرد ما اكنون اين كار را مي ھم اپوليساگر او با .  دارد ینھا جرأت خوبي اۀھمبا : د يگويژگن م

  . رد ي گیبرتل شالق خود را بدست م

  !  است یكاف: كشد ياد ميروبر فر

  . ست يباو بگو كاف: د يگوي میائيموند بمرد اسپانيرا. ستد ي ایكاپو م

   *? Das istgenug: پرسد يچرخد و ميبرتل م

  . بله : دھند يھا جواب ميفرانسو

د او را يچرا نگذاشت: پرسد ي با اعمال شاقه می ھای از بازداشتیكي. شود يزند و از آنجا دور ميك لگد بآرماند ميبرتل 

  . كند ين مي زمیدن رويزد و شروع بخزي تواند از جا برخیگر نميرد ؟ آرماند ديآنقدر بزنند تا بم

  

  !  است یكاف*

  

  . م ي ما ھمه انسان ھستیانت كرده وليدرست است او بما خ. م يم تحمل كنيتوانيما نم: د يگوي ممونديرا

  .  با ھم مشغول صحبت ھستند یائيبرتل و مرد اسپان

  گفت ؟ يچه م:  پرسد ی بعد روبر میكم

ً و بعد كامال آھسته افزود .نكار را كرده است ينجھت او اي ھا ترسو ھستند و از ایگفت فرانسويم: دھد ي جواب میائياسپان

 .  

  . د ياط باشي كارھا با احتۀدر ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧۴

  

١٨  

  

 یل باري كه اتومبید ؟ وقتيديحرف مرا فھم: د يگويش مي كرده است برفقایكه خود را پشت ارابه مخفيموند در حاليرا

 یكه روسھا حمله ميه ا در ھمان لحظیعني. م ي كنید حمله ميچ رسين سرپيكه ماشيم و ھنگاميرويآمد ھر كدام بمسراح م

  د كرد ؟ يد چه بايديكنند فھم

  .بله -

  . م يد مرتب كار كنيشود و تا آن وقت بايار خوب ، حاال ھر كس بكار خود مشغول ميبس-

ن پر از يك ماشيم گرفته بودند كه يش آنھا تصميروز پ. شوند ي دور میكتور ، ژگن و روبر ھر كدام به تنھائيموند ، ويرا

سه نفر . گذشت ي كار آنان مۀان محوطي از مین باريك ماشي ینيھر روز بعد از ظھر ھا وقت مع. راج كنند چغندر را تا

ابان يكردند ، روسھا ھم كه در كنار خي بدست داشتند آن را محافظت میك چوب دو شاخه و شالقيسربزان اس اس كه ھر 

 مخصوص بخود داشتند ، یآن ھا روش. زدند ين كار دست مي بای بدست آوردن چند چغندر گاھیكردند برايكار م

كردند و يگران حمله مين وقت ديكردند و در ايفرستادند اس اس ھا شروع بزدن آن ھا ميش مي كه چند نفر را پینمعنيبد

ن ي این جا برايبھتر. كردند يداشتند و پس از آن ھر چه بدست آورده بودند با ھم قسمت مي چغندر بر میھر كدام مقدار

  . زد يتوانست باطراف بگريكرد در آن جا انسان مي بود كه سنگھا و درختان آن را از نظر پنھان میچ جاده ايپكار 

ن يدر امتداد ا. ساخت ي آنجا را مجزا می كرد و گردابی برتل كار مۀ روسھا ، دستیروبرو. ابان يگر خيدر طرف د

  . ن نقطه را انتخاب كرده بودند ي حمله ، ایش برايموند و رفقاي داشت ، رایگرداب مستراح جا

  . ًبا ساعت چھار است يتقر

  ! خبردار : كشد ياد ميژگن فر

  . روند ي آھسته و تنھا بطرف مستراح میھمگ

ن كار داشته باشند مشغول ي از ای آنكه اطالعیھمه ب. شود ي كند و وارد جاده می عبور مۀ صخری از جلوین باريماش

  .  كشند ین چھار نفر پشت آنھا انتظار ميته ھا پوشانده شده و اكنون ا تخۀليمستراحھا بوس. بكارند 

  . ك پل بگذرند ي ید از رويدن بجاده باي قبل از رسیول.  متر جلو بروند تا بجاده برسند یب سيد قريآنھا با

ده است و ي رسیتمانن بكنار ساخيحاال ماش.  شده اند ین اند و از ترس كاپو پشت سنگھا مخفيمقابل آنھا روسھا ، در كم

ن نشسته اند و دو ي ماشی دو شاخه باالیدو نفر اس اس با چوبھا. ادتر شده اند ين اس اس زيمحافظ. كند يآھسته حركت م

  .  كنند ین حركت ميگر عقب ماشينفر د

   * Weg Weg: زنند يستاده اند داد مي كه ایآنھا بروسھائ

نست كه اس اس ي آنھا اۀفيوظ. دود يش ميكتور بپي درنگ باویم و بيد برويباا يد يگويموند ميرا. ده است يوقت حمله رس

  . ھا را سرگرم كنند 

 روبر و ی ده مترۀاو بفاصل. فه دارد چغندرھا را برداشته و فرار كند ينرو وظي چاالك و زرنگ است و از ایژگن آدم

  . پشت سر او در حركت است 

در .  آنھاست ی ده مترۀن در فاصليماش. ستند و مرددند ي ای پل میكتور رويو وموند يرا. شوند ي آنھا مۀاس اس ھا متوج

  اس اس ھا بآنھا . كنند يگر حمله مي نفر از روسھا از طرف دیب سين لحظه قريا

  

  ! كنار !  كنار *
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ت يور از موقعكتيموند و ويرا. زند يگريكنفر از آنھا با سرخون آلود مي. زنند يشوند و از ھر طرف شالق ميمشغول م

  . زنند ي باو میشوند و ضربه ايك مي از اس اس ھا نزدیكيب. كنند ياستفاده م

در . خواھند بطرف چپ حركت كنند ين باال رفته اند و مياس اس ھا از ماش. شوند ين آنھا بھر طرف پرتاب مين بيدر ا

  .  دوند ینطرف مي كمك به اس اس ھا بایبرا خود یكاپوھا با شالقھا. كنند ي از روسھا حمله میًن وقت مجددا عده ايا

ن كارگران مشغول بكار يدر ب. رساند يرود و خود را بپل ميش مي پیان آبھا مقداريكند و در مين فرار مين بيژگن در ا

  . كنند يگران را دور ميكاپو ھا با شالق د. شود يم

***  

  . كتور نشسته است ي كنار وی الوكیموند رويرا

  . د يش را ماليو بعد پھلو.  شالق خوردم كيمن : د يگويم

  اس اس ھا زدند ؟ -

  . ك كاپوزد يكردم يكه فرار مينه ، وقت-

  . م يم فرار كنين خوب توانستيبا وجود ا

  . م ي زودتر حمله كنید كمينده باي آۀدفع

   بدست آورد ؟ یزيژگن چ-

  . كنم يگمان م-

  روبر چه كرد ؟ -

   . . .د يآيحاال م. د يم ديخواھ-

  . كند ي كمربند بخود بسته است بازمی را كه بجاینخ. د يآيش ميروبر با شكم جلو آمده پ-

  . آورد يرون ميراھنش دو چغندر بير پيمن آوردم و بعد از ز: د يگويم

  . كند ي آورد و شروع بقسمت نمودن چغندر می در می كھنه ایموند چاقويرا

  . ند ي آنھا را نبید كسيت باشد و مواظبيتان محفوظ كنيب ھاينھا را در جيا

  . قند دارد . خورم ي آن را مۀك تكيمن حاال : د يگويكتور ميو

خوشمزه . م ،آماده اميرفتيس مي كه بسنت آسیًحاال كامال مانند شب: د يگويرد مي گینكه قسمت خود را ميژگن پس از ا

  است ؟ 

*  *  *  

 ۀد واقعيبا. كند ي صدا میپوريو بعد از ظھر است ، ناگھان شساعت د.  ماتھاوزن كار ادامه دارد ی صخره ھایدر پا

  . ن موضوع تا بحال سابقه نداشته است يرا اي داده باشد زی رویتازه ا

 پاسخ یشيمرد اطر. كند ي است كه آنجا كار میشيكنفر اطرين مرد يچه خبر است ؟ ا: كند ي سؤال میرمرديروبر از پ

  : دھد يم

  . دانم ينم-

اس . رسد ي شالقھا بگوش میصدا. ن مانده است ي زمی متر باالتر از رویب سي قریق بزرگيز آنجا منجن دورتر ایكم

  .  دوند یاس ھا بھر طرف م

   *Antreten Antcren: زدند ياد ميكاپوھا از ھر طرف فر

  . ستند ي ایكشند و بصف ميھمه از كار دست م
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 ۀن بازداشتگاھھا دارند موضوع را واقعيش از ھمه سابقه در ايبكه ي باشد ، آنھائیان مھميد جريبا: د يگويك نفر مي

  . كنند ياب ميشمرند و حاضر غيدانند دسته ھا را بسرعت مي میديجد

شان را ترس فرا گرفته ، كاپوھا آرام ھستند ، يچھر ھا. ستاده اند ي كه بدو قسمت شده اند ساكت ایصد بازداشتيھزار و س

كنفر غائب ي. شمرند ي ھا را صدتا صد تا میگذرند و بازداشتيشتاب از برابر صف ھا مس كاپوھا با يس بلوك و رئيرئ

 آنھا یھر دو. زند ي بآنھا میليرود و چند سيس بلوك ميرئ. ستند يايند و در صف آخر مي آی با شتاب میدو بازداشت. است 

  . كاپو ھستند 

  .  جنبد ی خود نمیچكس از جايھ

 را بر یزيشود و چي علف خم میشود كه چند بار روي از آنھا میكيروبر متوجه .  اند ستادهي سنگھا ایاس اس ھا رو

  . دارد يم

  . ند يچي میتوت فرنگ: غرد ير لب ميژگن ز

  . رقصد ي م–ست و شش پله است ي صد و ب– بزرگ ی پله ھای را كه باد آورده رویكاغذ

  . د يساكت باش: د يگويس كاپوھا ميرئ

  خورد ؟ يآن باال چه م: غرد يژگن م. ستاده است ي صخره ایز اس اس است كه روژگن ھنوز متوجه سربا

  . ست و پنج ، پانصد و پنجاه و دو يب: د يگوي بلند می را در آورده و با صدایس بلوك دسته كاغذيرئ

  .  من است ۀن نمري ایآه لعنت: د يگويژگن م

  ا جلو يب-

   . نجايا ايتند ، ب: كند يس كاپو ھا اضافه ميرئ

  . رود يشود و بآنطرف ميژگن از صف خارج م

  . . . ست و پنج ، پانصد و يب

شود ين موضوع خوشحال ميرد و از ايگي میموند ھم كنار او جايشود كه رايكند تنھا متوجه مي توجه نمیزيگر بچيژگن د

 .  

ل شده يف تشكيدر پنج رد كه یگريد ديشوند و بصف جديافراد پشت سر ھم از صف خارج م. حاضر غائب ادامه دارد 

 جمع یپس از آنكه ھمگ. ن نفرند يكتور چھاردھمين نفر و ويروبر دھم.  ھستند ی آنھا فرانسوۀھم. شوند يملحق م. است 

 راه راه آنھا دوخته ی ھا را كه بر لباسھای بازداشتۀس كاپو ھا نمريخواند ، رئيًس بلوك مجددا صورت را ميشوند رديم

 یاس اس ھا لوله ھا. كجا جمع شده اند يكنند ي صخره كار می ھا كه در پای فرانسوۀاكنون ھم . كندي میشده است بررس

  .  آنھا گرفته و بدورشان حلقه زده اند یتفنگ خود را بسو

 ی ھا بسر كارھاید و بازداشتيآين بار بصدا درمي دومیپور برايد ، شيتمام شد ، مشغول شو: كشد ياد ميس كاپوھا فريرئ

  . كنند ي ھا بطرف پله ھا حركت می فرانسوۀدست. وند ريخود م

  ستاده است يموند ايكه كنار رايده اير و رنگ پريرمرد فقيپ

  برند ؟ يما را بكجا م: پرسد يم

  .  بفرستند یگري دیخواھند بجايًقطعا م-

   ؟ یمطمئن ھست-

  . مت جانمان تمام نشود ياگر بق-

   ؟ یكنينطور فكر ميا-

  كنم ؟  نین فكريچطور چن-
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  . شود يگفت اوضاع سخت مي ھا مالمانی از یكيدم يمن شن-

  . د ي دیصبركن خواھ-

  . م يد امروز از چغندرھا صرفنظر كنينست كه باي اۀبدتر از ھم: د يگويژگن م-

***  

  . تز ، پل تورنل ياوسترل . یاك ، برسيتولب. ونال يم ؛ پل ناسي كنیگر تكرار ميكبار ديخوب -

   ! ی مورالن را فراموش كرد– یتوپل سورال-

  . حاال درست شد . م يش بودي است كه ما در جستجوین ھمان پليبله ا-

  . م يك پل كسر دارينه -

  د ؟ يپل آلما را گفت-

  . اده نظام است ين پل مقر پادگان پيكنار ا. م يھمان را فراموش كرده بود. درست است -

  . ونال يم ؛ ناسيًمجددا شروع كن-

   .یكي-

  . اك يلبتو-

  . دوتا -

 را یس است كه ھمگي پل در پار٣١ھمرفته يم رويرا ھمه را تا بحال نام برده ايز. د ي را بشمریست ھمگيرفقا الزم ن-

  . م ي بكنیگري دید بازيبگذار. م يشمرد

   : یچه باز-

  . م يپاركھا و باغھا را بشمر-

  لوكزامبورك : كنم يمن شروع م-

   . یلريتو-

   . یمونتسور-

  . پارك سن ژاك -

  . ن پارك كوچك است يا-

  بنظر تو چطور است ؟ . م ي كنیباغ آن و كبوترانش را ھم اضافه م

  .  شومون ۀتپ-

   روژ ۀتپ-

 ھوش ی برند ، حاال آن ھا بدور روبر نشسته و مشغول بازی م١۶ ۀاط بلوك شماري صخره ھا بحیان را از پايفرانسو

س ي پاری رود سن قرار دارد شمرده اند و اكنون در باغھای را كه روی ھم پلھائستگاه راه آھن و بعدي ا٣٧۶. ھستند 

  . مشغول گردش اند 

   .یباغ كلون-

   .یپارك كلون-

  . ن كه ھمانست يا-

  .  است یدان كوچك گارآبي در می كه پارك كلونی در امتداد بولوار سن ژرمن است در حالیباغ كلون. زم ينه عز-

 ندارد ، یتفاوت: د ي گویكتور ميدھد وي نمی جوابی برد و كسیكو را نام ميكنفر پارك بوسينكه يپس از ا. گذرد يوقت م

  م ؟ يد بكنينجا چه باي پرسم ایحاال من از خودم م
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  . م ي صخره ھا جان بكنینكار بھتر از آنست كه در پايا. م يگذراني كه وقت میني بیم: دھد يژگن پاسخ م

  .  خود نگاھداشته اند یان را ھم در بلوكھاين فرانسويرسد ايبنظر م. رده اند اوي جھت نی ما را بیبله ول-

  . اندازد يش را بال ميژگن شانه ھا

   ؟ ی آوریس را بخاطر ميان سنت آسيموند ، بگو ھنوز ھم جريرا-

  چطور ؟ -

  . نموقع بود يسال قبل ا-

  . درست است -

  نما ركس را چطور ؟ يات در سيعمل-

  . ر بود در ماه سپتامب-

  بمب ھتل بدفوررا ؟ -

  . م ينھا كردينكار را قبل از ايا-

   انجام شده بود ؟ یم چه كارھائياگر تا بحال آن جا بود. اورده اند ينجا ني جھت ما را بایدلمان خوش است كه ب-

  !  بود یبله وضع خوب: د يگويكتور ميو

  . ق بدور ھم نشسته اند يچھار رف

  . ا نه يده ي ما رسیخواست بدانم نامه ھايم دلم یليخ: د يگويروبر م

 ۀاز پنجر.  آن آدرس ھمسر او را نوشتم یشل گذاشتم و روي خود را در پاكت مۀمن نام:  كند یموند خاطر نشان ميرا

  . كنفر آن را برداشت يدم كه ين ديماش

  . اورم ي بدست بینست كه از مادرم اطالعيم ايتنھا آرزو: د ي گویژگن م

  ! شته است كسال گذي-

   ؟ یراست-

ز يتابستان گذشت و اكنون پائ. نجا دو ماه طول بكشد يد ماندن در اينجا آوردند ، گفتم شاي ما را ، بایتوجه كن ، وقت-

  . ده است يرس

  د ؟ ي طول خواھد كشیادي بازھم مدت زی كنیفكر م:  پرسد یگر مي دیك فرانسوي

  .  تمام شود یدوارم بزوديام-

  . شوند يك ميپر نزديروس ھا خاركف را پس گرفته اند و اكنون به رود دن : ديگويكتور ميو

  م ؟ يد صبر كنيگر بايبنظر تو چند وقت د

  . ًقا حدس زد ي توان دقینم-

  . ح بخانه بازگشته باشم يخواھد شب تولد مسي دلم میلي آخر امسال جنگ تمام شود ؟ خی كنیفكر م-

  د يشا-

  . نده تمام خواھد شد يل سال آدر ھر حا: د ي گویموند ميرا

  چرا ؟ -

  . م ينين بچيم و گل نسرينده با او بگردش برويمن به ھمسرم قول دادم سال آ-

نكه آن روز ي ترسم از ای میليخ: د يگويت آنھا نكرده است مي و جمعیگر كه تا بحال خود را داخل بازي دیك فرانسوي

  . م ينيرا نه ب

  ل ؟ يبچه دل-
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د راحت ي سوپ بما داد و گفت بگذاریس بلوك كميم رئينجا آمدي كه بایاز محل كار خارج كردند و وقتھا ما را المان-

   نزد ؟ ی خوشحال بشما حرفیلي خیاو حت. باشند 

   ؟ یري گی میجه ايخوب ، چه نت-

  . ر باران خواھند كرد يما را ت-

***  

  .  شود یصحبت آنھا قطع م

 ما ی برایتيروبر حكا: د يگوي شود ، می داده نمید ؟ باو جوابي بكنیگري دیه بازد چيخواھيحاال م:  پرسد یموند ميرا

  ! بگو 

 مسلسل چند بار تكرار یرا با نوك زبان مانند صدا R ۀو بعد كلم:  خواھم گفت یت سربازيك حكاي: د ي گویروبر م

  ؟ . . . د ي فھمیم: كند يم

  :  خواھم گفت یتيتان حكاياكنون بران آدم نفھم شما را ترساند ؟ من يا:  پرسد یژگن م

  . دھند يگران ھم گوش مي كند و دیموند با تبسم سرش را بلند ميرا

  زنند بازچه خبر شده ؟ يپور ميرفقا ش-

  .  گردند ی صخره باز می ازپایك منشيك كاپو با يد ، يد ، گوش كني آی میصدائ-

  . د يد كار كنيد بخط ، فردا بايائيب: غرد ي میمنش

  . از مراجعت مجدد كاپو متعجبند .  ھا مخلوط شده اند یبازداشت. ستند ي ایب قد مي ھا بترتیسوفران

  . م بما سوپ دادند و ما را خوشحال كردند ي كرده باشینكه كاريم ، بدن ايما تخم دوزرده گذاشته بود: د يگويژگن م

د يشود تا شاي پا بلند می نوك پنجه ھایحاال رو. كرد يً است كه قبال اظھار ترس میستاده ھمان شخصيكه كنار او ايمرد

  . آورند نگاه كند ي را كه روسھا از آشپزخانه میداخل سبدنان

  ! د يم چين خواھي نسریبتو نگفتم كه گلھا! ر مرد يھه ، پ: د يگوي زند و می آنمرد میموند با آرنجش بپھلويرا

  

١٩  

  

  . م ي از آنجا جان سالم بدر بردیول-

  ! م يپنداشتي مینرا شوخشه آيما ھم-

  . رباران كنند يد ما را تيخواستيآنھا م-

   داد ؟ ی روی چه اتفاقیراست-

  . اندازند يق بيرباران ما را بتعويد تين دستور رسياز برل-

   ؟ یدانياز كجا م-

  . از اسناد بازداشتگاه معلوم شده است -

  .  بودند یكه مردند فرانسويشتر آنھائيب-

  .  گردد یكنفر باز ميد ي شایفرانسوبله از ده نفر -

ن بر يدر برل.  گذرد ی ماتھاوزن ببازداشتگاه برگرداندند ھفده ماه مۀ صخری را از پای فرنسوۀندستيكه اياز آن روز

 ھا ی از بازداشتیتعداد كم.  در اھتزاز است یروزي بزرگ بود پرچم پالمان كه محل وزارت كشور یفراز ساختمان
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ش جدا شده بود اكنون ي از رفقا١٩۴۴ سال یموند كه در ابتداي گردند و رایھن خود باز مي بمی نازیھھادگاياكنون از تبع

  . ك قطار با آنھاست يدر 

  كتور كجاست ؟ يو-

  . آورند يماران مياو را ھمراه ب-

  ژگن چطور ؟ -

  .  كرد یدارين لحظه پاي تا آخریول. سال قبل ھنگام كارمرد -

  آرماند ؟-

  ! د ي آیز آنجا ماو سالم ا-

   ین سپھروزي سرزمیا. آه 

  د ي تراكاوۀنيوسته سيد پيكه با

  ! م يده اي شھر رسیرفقا بحوال-

  !  خراب شده یليخ! است »  له سك ینواس« نجا يا-

  !  من ۀ حومیا!  من ۀ حومیا

   ما ی در زندگی روزیول

  شكفد يبھار م

   ی وطن من ، باالخره آزادیا

   ی منم ؛ تو از آنيگويمن م

  : خوانند يگردند سرود ميھن خود باز مي كه با قطار بمیسربازان

   ی كه سرانجام آزاد شدیني سرزمیا! آه 

  . م يم و دوست بداري كنیم در آغوش تو زندگيتوانيو م

 . ستد ، در اطراف قطار افسران ، سربازان و پرستاران منتظرندي ایشود و ميستگاه راه آھن شرق ميقطار آھسته وارد ا

  . ستند ي ایدارند و مي خود را بر میكارمندان راه آھن بعالمت احترام كالھھا. رسد ي بگوش میكي موزیناگھان صدا

»Allonseafants de la  patrie  . . .  «   

 اندازه بزرگ ی الغر بیان آن چھره ھايچشمان آنھا در م. ند يآيرون مي راه راه خود از قطار بی ھا با لباسھایبازداشت

  . لو نباشد ي كید ، تمام وزن او سيبرد شاي می را بغل كرده مانند كودكی مردیپرستار. د ينمايم

  ! د ي دارید وقت كافيشتاب نكن-

  ! نجا يد ايائيرفقا ب-

  ! ا نه ي در قطار ھست یا بازھم كسيكنند كه آيموند و روبر نگاه ميرا

  . دا كردم يك بسته پيمن -

  

  م . ھن يم فرزندان ميرون بيت اول سرود مارسيب *

  

  . ن بسته مال منست يا: د يگويرسد مي بنظر میرمرديه داده است و مانند پي تكی ھا كه بپله ای از بازداشتیكي

  ست ؟ ي آن چیمحتو-

  . كنسرو -
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   . یً بعدا از آن استفاده بكنیتوانير ، ميخوب بگ-

  .  ندارد یبيع. نه بگذار ھمانجا بماند -

  . ستاده اند يحركت اطراف آنھا ايج و بيسربازان با حال مھ. م آورد يت خواھيآنرا برازم ، ما يچرا عز-

  . نھا منتظرند ي ماشیجلو در خروج. د يستگاه بروي ایبانتھا: د يگوي میافسر

  .  كنند یش فنگ ميو سربازان پ» سامبروموز « ك مارش يك دسته موزي

  بافختار ماست ؟ ن كارھا ي اۀپرسد ھميقش روبر ميموند از رفيرا

نند به جلو ينكه بھتر بتوانند ببي ایستاده اند و برايوارھا ، صدھا نفر با چشم اشك آلود ايخارج از آن محوطه در پشت د

  . آورند يفشار م

  ! زند ، زنده باد فرانسه ياد مي فریكيان مردم ياز م

  . ستند ي ای ھا بحالت خبردار مینوازد بازداشتي كه مارش میھنگام

  !  جوانان معصوم یا: د يگوي میري پزن

 یگذرند ، گوئير مي ھا بحال تحیابند و بعضي از بستگان خود را بیكيد ينگرند تا شايس با دقت بھر طرف ميمردم پار

  . نند ي بی میجھان تازه ا

 زن ید را بسوگذرد و خوي میواري اندازد ، از دین مير بازوان خود دارد بزمي را كه زی ھا بسته ای از بازداشتیكي

  .  اندازد ی میديمو سپ

  . كنند يه ميھمه گر.  است یري نظی بۀواقع: د يگويستاده است ميموند اي كه كنار رایمرد

  : د يشناسيرپورتال ميپ. كند ي سؤال میگريزن د

  . . . ن مارشال را چطور ؟ يژاك ترپو و لوس-

  . شود يده مي شنیمرتب نامھائ

  . دھد ي را باو نشان میرد و عكسيگي را م دست روبریاده رو مرديدر پ

  د ؟ يشناسين پسر منست ، او را ميا-

  . د يرينرا بگيكنم ايخواھش م: د يگويكند و ميموند تعارف مي برای دسته گلیخانم. ابان اتوبوسھا منتظرند يدر خ

  . شود ي از آنھا میوسته سؤاالت مختلفين حال پيروند و در ايآنھا بطرف اتوبوسھا م

  .  خانواده باشد ی ھست كه بین شما كسيدر ب: پرسد ي می لرزانیاصد

  . تس كشته شدند ين شخص پدر و مادر و دو خواھرش در اوشويا: د يگويدھد و مي ھا را نشان میدي از تبعیكيروبر 

  . ش من بماند يتواند پياو م-

  . كند يم ميان آنھا تقسيگار مي سی اتوبوس مقدارۀرانند

  . ا ببرند يواھند ما را بھتل لوتسخيھه رفقا ، م-

***  

ن ياد ھا ، نداھا طنيترانه ھا ، فر: كنند ي تظاھر میك بنحوي ھا ھر یموند و روبر نشسته اند بازداشتي كه رایدر اتوبوس

  . اندازند يم

  . خواست بزور پانصد فرانك بمن بدھد ي میرمرديپ: د ي گویكنفر مي

  . ر دادند يكظرف شيبمن -

  : سن است نجا روديا-

  ! س است ينجا پاريبله ا-- 
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  ! س يپار: د يگوي میجان آوري ھی با صدایشخص

   ؟ یشناسيم. فل است ين آنجا برج ايبب-

  ! چطور -

  . رسد ياتوبوس به بولوار سن ژرمن م

   ؟ یني بیآن كافه را م: پرسد يموند از دوستش روبر ميرا

  . ن بار ژگن را مالقات كردم ي اولیدر آنجا برا

  . اده رو چند نفر رنگ خود را باخته اند ير پد

***  

  . كنند ي میوسته سؤاالتياده نشده ، زنھا او را محاصره و پين پيروبر ھنوز از ماش.  است یاديا ازدحام زيبرابر ھتل لوتس

  ر كجاست ؟ يشل لوريم-

  ست ؟ يلش چيشل ؟ فاميم

  . ر يلور-

   بود ؟ در كدام بازداشتگاه. ست ين ما نير او در بيخ-

  . دانم ينم-

  . د ؟ او در ماتھاوزن بود ي شناسی را میپل لو: پرسد ي میگريزن د

ن ي صخره ھا برده و از آنجا بپائی آورد كه اس اس ھا او را به باالی را بخاطر میھوديك جوان ين وقت روبر يدر ا

  .  بود یونام او ل. كه شده بود يكه تي صخره ھا تی رویھوديجوان . پرتاب كرده بودند 

  . شناسم ير او را نميخ-

  . موند چند نفر را بدور خود جمع كرده است يرا

  د كه او مرده ؟ يشما مطمئن ھست: پرسد ي میدختر جوان

  . متأسفانه ، بله -

  . او ورزشكار بود . ار سالم بود يبرادر من بس. د يد اشتباه كرده باشيشا-

  .  مرده باشد یو امكان ندارد از سرماخوردگ

  . ست ينطور نيم كه ايگوي بشما میول-

  . ًف شد و در آن وقت كامال سالم بود يب ده ماه قبل توقياو قر-

  . او حرف مرا باور ندارد : د يگويموند ميرود ، راي میگري دۀ كه دختر جوان بطرف دستیوقت

  او كه بود ؟ -

نه كنند ، ي آنكه او را معایاس اس ھا ب. امد يگر بھوش نيھوش شد و دي كه از كار بازگشت بیوقت. ك كارمند قطار ي-

  . بمحل سوزاندن اجساد بردند 

   ؟ ین موضوع را بخواھرش گفتيا-

  . م كه او را زنده زنده سوزاندند يتوانم بگويچوجه نميمن بھ-

رون ي بانيموند بزحمت خود را از آن ميموند را احاطه كرده اند و راي عكس در دست دارند رای زن كه مقداریعده ا

  . كشد يم

  . اكنون نوبت ماست ! د يجمع شو: كند ياد مي از آنھا فریكي

***  
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شان قائل شده ي برایاديفات زيتشر.  ھاست ی آنھا در نظر گرفته شده حاال پر از بازداشتیا براي كه در ھتل اوتسیسالن

  . اند 

  ! شتگاه رفتار نخواھند كرد نجا با ما مثل بازدايدر ا. پرسد ي میزي مسخره آمی از آنھا با صدایكي

  . تواند حرف خودش را بشنود ي آھسته ، انسان نمیكنم كميخواھش م: د يگويرش ميز تحري از پشت میافسر جوان

  . د يائيشما با من ب! كند يشنھاد مي پی بكسی با خوشروئیزن

  . م كرد يم خواھيما بسته ھا را تقس-

شان تمام ينجا كارھايد در ايابتدا با. نجا بماند يد اير خانم ، بگذاريخ: د يگويمكند و ي كاغذ ھا بلند میافسر سرش را از رو

  . شود 

د از يمرد ، زن ، جوان ، سرباز ، آنھا با. ان آنھا ھست ي میھمه طور آدم.  كارمند نشسته اند یادي زۀزھا عديدر پشت م

 یافراد برا. شود يم ميزھا تقسيگر چيلباس و دافت لوازم و ي دری برایكارتھائ. گر بروند يز دي می بجلویزي میجلو

  . كند يج مينكار آدم را گي بدھند و اید امضائيز بايافت ھر چيدر

  . نجا يد ايائي نه حاال ، ابتدا بی سالن ، ولیدر انتھا. د ي را فراموش نكنی طبۀنيمعا-

  آدرس شما كجاست ؟ : كند يند از او سؤال مي بیموند را مي كه رایستوان

  دانم ينم-

  د ؟ يدانيچطور نم-

  . ً من ھمسرم قطعا خانه اش را عوض كرده است یريكردم و پس از دستگي كار میچطور ؟ در آنوقت من بطور مخف-

  د ؟ يكردي می چه كارھائیري ؟ قبل از دستگیبطور مخف-

  . در نھضت مقاومت بودم -

  ! كدام دسته -

  ! ست يمقصودتان چ-

  د ؟ ي بودیدر چه سازمان-

   . یچ سازمانير ھد-

  د ؟ يپس از افراد نھضت مقاومت نبود-

  . چرا -

  ك ؟ يكدام -

  . پ.ت. ف-

  د ؟ يچه گفت-

  ست ؟ ي نیكاف.  فرانسه یزانھاي آزاد و پارتیگروھھا-

   بود ؟ یمسؤل شما چه كس-

   بشما ندارد ؟ یربط-

  . د يكرديدر كجا مبارزه م. د يكنم مؤدب باشيخواھش م-

  . در فرانسه -

  د ؟ ي شركت جستیاتير چه عملد-

  د ؟ ي كردیشما چه كار-

  . . . دھم يآقا من با ژنرال دوگل بودم و بشما اجازه نم: دھد يافسر پاسخ م
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  !  آزاد باشم ینكه انساني ایمن مبارزه كردم برا. دھم يمن ھم بشما اجازه نم: دھد ي بلند جواب میموند با صدايرا

  . بازد يافسر رنگ خود را م

  ست ؟ يگر ، اسم شما چيك خواھش دي. د ي است برویار خوب ، كافيبس. د يگويستاده مي كه كنار افسر ایشخص

  . موند فوكل يرا-

  . د يگر چه الزم داريد-

  . ز ي آن مید جلويبرو-

***  

   . ی باودادیخوب جواب-

  . خنددينحال بلند ميدر ا. كند ي را بتن كرده است و آنرا امتحان میشود كه لباسيموند متوجه دوستش روبر ميرا

   . ی سرخمن شده ایك الولوين لباس مثل يبا ا-

  . ن آمده است يش پائي زانوی بتن كرده است كه تا رویار بزرگ و گشاديروبر كت بس

  ! گر ھمه كوتاھند يرا آن ھا ديز. ن كت است ين بھتريكنم ايگمان م-

  ست ؟ ي آنجا نیزيگر چيد: كند ي سؤال میموند از كارمنديرا

  . كا آورده اند ينھا را از آمريا. ست ينطور نير ، ھمه ايخ-

  . د يتوان پوشين را كه نميا-

  . م يستيما مقصر ن-

  . دانم يالبته منھم م-

  . د يزھا را خرين چيبھتر.  ھا جمع كردند ممكن بود یدي تبعیكه برايبا آن پولھائ-

  . اند ه كرده ي مصرف را تھی بین لباسھاي آنھا ای بجایول

  . ن طورست يبله ھم-

  . ست ي نی ھمه كافیتازه آن ھم برا-

  . م يده اين بدتر ھا را دي ندارد ، ما از ایبيع-

  . م ي بشما بدھی بھتریزھايم در آن جا چيد بتوانيد  شايائيابان آتروا بيگر بمركز پخش در خيچند روز د-

  م ؟ يريد بگي بایزھائيگر چه چيد-

  د ؟ يوسائل شستشو گرفته ا-

  . بله -

  مسواك و صابون چطور ؟ -

  . م ير ھنوز نگرفته ايخ-

  . د يد تا بحال گرفته باشيبا. زنم تا شما را به آنجا ببرد ي را صدا مید كسيصبر كن-

  . م يمتشكر-

 رنگ را برداشته است كه یك لباس خاكستري. دارم ين را بر مي من خوبست ، من ھمین لباس برايا: د يگويروبر م

  . ست يكتش چندان بد ن: رسد يش مي قوزك پایارش تا روشلو

  .  تو دوخته اند ینست كه آن را برايبله مثل ا: د يگوي میزيموند با لبخند مسخره آميرا

***  

  كنند ؟ ي كه استنطاق می رفتیزي آن میتو جلو: كند يموند سؤال مي از رایكنفر بازداشتيدر راھرو 
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  . بله -

ت خود را به بخش يش ھويد آزمايجھت تجد:  كارت عبور و مرور من نوشتند یست ؟ روي چین كارھا براي ایدانيم-

  . د ي كنی معرفپوليس

  : ست يبنظرت مقصود آن ھا چ. كنند ي است ، اما آن ھا مبالغه میاطي احتین كارھايم كه ايخواھم بگويم-

  . دانم يمن ھم نم-

 در  * ھستند ی و اطالعات عمومیره بازرسيئت مدي از طرف ھنھايا: د يگويده است مي كه صحبت آنھا را شنیخانم

  . د ياد حرف بزنيد زينجا نبايا

  . م يرون برويد ، بيگوئيراست م: د ي گویروبر م

  . شوند ي بدورشان جمع میً روند و مجددا عده ایان بولوار راسپل ميھر دو دست بم

  د ؟ ي شناسیآندره فوكل را م-

  اھل كجاست ؟ -

  .  است اھل باژنو-

  

  .  فرانسه است ی مخفپوليس از دستگاه ی بخش*

  

  ! شغلش چه بود -

  فلزكار -

  .  بعد خواھد آمد ۀاو زنده است و با دست-

  ! ار متشكرم يبس-

  پس او كجاست ؟ . ن شماست يموند فوكل در بيبمن گفتند را: كند ي سؤال میان مردم كسياز م

   .  گرداندی خود را بر میموند ناگھان رويرا

  ! د جلو بروم يبگذار: د ي گوی كشد و با بغض می میادي فریزن جوان-

  ! مارسل -

  .  بوسد ی خندد و ھمسرش را میه ميمارسل در حال گر

  دم ؟ ي كه تو را ندیتو چطور آمد-

   . یم و تو ما را نشناختيافه داده اير قييما تغ-

   ! ی راستگو ھستی تو آدمیول-

  ورست ؟ پسر و مادر من حالشان چط-

  . پدر و مادرت حالشان خوبست .  شناخت یروژه بزرگ شده ، او را نخواھ-

  كند ؟ يخواھرم چه م-

  ھمه در انتظار تو ھستند ؟ . حال او خوبست -

  برادرم كجاست ؟ -

   ؟ یل بود چه خبر داريشل كه با تو در رومانوياز م. او ھنوز برنگشته است -

  . او بازنگشته -

  . رد يگي م فرایاو را اندوھ
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  ! ن موضوع را باو گفت يشود اياو ھر روز در انتظار شوھرشست چطور م. دم يروز زنش را ديد-

  . ش او خواھم رفت يمن پ-

  . كنند يه ميكه اطراف آنھا ھستند ھمه گريزنھائ

  .  را ھم بكند ین خوشبختيتواند فكر ايمارسل نم. دم يباالخره تو را د: كند يمارسل تكرار م

  . م تمام نشده يد به ھتل بروم ، ھنوز كارھاين ، من باصبر ك-

  . گذرد يوقت رفتن م . ینكار وقت داري ایبرا-

  ! م يد بكني آنجا چه بای ، ولیبله ، تو حق دار-

  . بسته ات را بمن بده  . یحاال خسته و گرسنه ھست! ا يب-

  . صبر كن .  توانم رفقا را در انتظار بگذارم یمن نم-

  . رسد يبه روبر م. رند يگيفشارند و در آغوشش ميھمه دست او را م.  گذرد یان مردم مي مموند ازيرا

   ؟ ی كجا بروی خواھیم-

  . روم يگران ميمن بدنبال د-

   ؟ ی كنیو بعد چه م-

  . ده يًقطعا تلگراف من بدست او نرس. د ياي خواھم كرد نزد من بتيلفونبه زنم -

  . ا يھمراه من ب-

  كجا -

  بخانه -

***  

  .  ؟ درست مقابل زندان یه كني را تھیگري دی جای توانستینم: د يگويموند بزنش ميرا

روبر . ا واقع است نشسته اند ي ھتل لوتسی روبرویديابان شرش مي خی كه در انتھای كوچكۀ كافیھر دو نفر در مھتاب

  .  كردن بداخل كافه رفته تيلفون یبرا

  . ًد مجددا بآنجا بروم يمن با.  صبر كن یھم كمخوايمعذرت م: د ي گویموند بزنش ميرا

كجا ؟ امروز غروب ؟ من در . . .  خوب یليآه خ» . . . چه ؟ . . . من ھستم . . . بله : د يگوي متيلفون یروبر در گوش

  ستگاه راه آھن يا

  . . . بله . . . ون منتظرت ھستم يل

  : د يگويكند و مي مموند حركتي گذارد بطرف راین مي را بزمیپس از آنكه گوش

  .  ھا او را با خود برده باشند المانیممكن بود . دا كنم يد نتوانم او را پيترسيم

  . من ھم ناراحت بودم -

  . نگرند ي بآن ھا می كه در سالن نشسته اند با خوشحالیانيمشتر

  نطور كردند ؟ ي شما را االمانی: پرسد ي از آنھا میكي

 ندارد ، اگر با ما یبي كشد عیده اش ميد و با دست بسر تراشيگوين را ميموند ايد ؟ رايگوئيمان را ميز را ؟ آه مويچه چ-

  شد ؟ يكردند چه مي میگريكار د

  . د ياد كار كنيد زيدر آنجا مجبور بود-

  بله -

  د ؟ يد بخوريل داريپرسد ؟ چه ميمارسل م
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   . یل داريھرچه تو م-

  ! وه يسه ظرف آب م-

  . نده شده ي زن من نمایدانيم ! ديگويروبر نشسته و م-

   ! یپرسد ؛ متعجبيمارسل م

  . ستم يھم متعجبم و ھم ن-

  كار نشسته اند ؟ يد در نبودن شما زنھا بي كنیفكر م-

 كه با من صحبت كرد زن من بود ینده اين نمايدم زن بود ، اوليكه دين افسرياول:  ما نا مفھوم است ی مطالب برایبعض

 .  

  . د يا ھر دو استراحت كند شميبعد ھا با-

  . الس بخورم ي گیل دارم كميمن م: د يگويموند ميرا

  . ار خوب يبس-

  . گردد ي باز مینيك سيشخدمت با يپ

  . د پرداخت ؟ بما ھزار فرانك داده اند يچقدر با: پرسد يروبر م

  . پردازد ي آورد و پول را میرون ميف خود بي از كیمارسل اسكناس

  . ان پول شما را پرداخت ي از مشتریكي: د يگويشخدمت ميپ

  . م يدا كنيگر را پيًد مجددا ھمديد بايگوي از آنھا میكيگذرند ، ي ھا از كنار آنھا میديابان تبعيدر خ

  . د يم ديگر را خواھي ھمدیبله ، بزود: د يگويروبر م

  

٢٠  

  

  ! گذرد يآه ، وقت چطور م-

  ! م ياكنون دو سال است كه ما بازگشته ا-

  . شتر ، اكنون ماه نوامبر است يھم بباز-

نو واقع ي مولیسي او در اۀروند ، خانيدن دوستش روبر نزد او مي دیس آمده و برايموند ضمن گردش با زنش بپاريرا

  . است 

  . روند ي لوازم غذا از آنجا ميۀ تھیم خورد ، و بعد ھر دو زن برايالبته با ھم غذا خواھ: د يگويمارسل بآنھا م

  . دود ي پله ھا بعقب مارسل می تا رومونديرا

   ؟ یآن مشروب را كجا گذاشت-

  . ا نه گنجه را نگاه كن ي در آنجا ھست یزيدانم چينم-

م ينرا خواھيتا آنھا باز گردند ما ا: د يگويگذارد و به دوستش ميز مي می مشروب را رویمه خالي نیك بطريموند يرا

  . خواھم يقه معذرت ميك دقيخورد 

  . گردد ي از اطاق مجاور باز میبائيموند با دختر بچه كوچك و زيرا. رسد ي بگوش می كودكيۀ گری مجاور صدااز اطاق

   ؟ ی تیت-

  دختر تو است ؟ -

  . بله ، چھارده ماھه است 
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  . ست ياسم او چ-

   بود و از بازداشتگاه برنگشت یقمان كه در گروه والمياد رفيب-

  .  گذاشته ام یاسم او را روزمار

  پسرت كجاست  ! یليگ ! یليكند ، آه گيارانه نگاه مي ھشیليوچولو خك

  . د يآيھم اكنون م. كند ي میابان با بچه ھا بازيدر خ. زده سالش است يس.  است ی مضحكۀبچ-

  . رد ي میچگاه نميكنم اگر انسان بچه داشته باشد ھيگمان م!  ھستند یبائيكودكان موجودات ز-

  د ؟ يكنينم درست یپس چرا شما كودك-

  . تواند يھمسر من نم-

. م ي ھا رفتی بازداشتيۀم پس از بازگشت از آنجا باتحاديري خود بپذی را بفرزندیم كودكيخواستيما م: دھد يروبر ادامه م

 ما از قبول آن ین شرطيبا چن. را آنھا برادر ھم بودند يز.  الزم بود ھر سه را با ھم قبول كرد یآنجا سه كودك داشتند ول

  . م يد آنھا مرده باشند و متأسفيم شايكنياكنون فكر م. م ي الزم را ندارۀليرا ما وسيم ، زي كردیخوددار

   ؟یري گیدر ماه چقدر پول م-

  . ده ھزار فرانك -

  كند ؟ يزنت ھم كار م-

  . ً ، ما ھر دو مجموعا عوائدمان نصف قبل از جنگ است ی كنونی بازندگیول. خوشبختانه بله -

   ؟ یدادند گرفتي ھا می بعنوان وام ببازداشت كهیپول

در آخر كار . پ. ت. ف افراد ی مبارزان فرانسه ، داخل شوم آن را خواھم گرفت ولۀاگر در دست. ر ھنوز نگرفته ام يخ-

  . خواھند گرفت

  .  مرا احضار كرد پوليسكبار ي. آنھا ھنوز بمن اجازه نداده اند -

   كردند ؟ یچه سؤاالت-

ن كار يًست مجددا بايد ھم نيك بود مرا ھم مقصر بدانند و بعيرباران شده ، نزدي ت١٩۴٢ كه در سال یانتكاري خۀدربار-

  . ند ياقدام نما

  . كند ي میالس روبر خالي را در گی بطريۀموند بقيرا

  . كند يو سپس با دستمال كت خود را پاك م ! یطان شدي تو شیول. كوچولو : د يگويبوسد و مياو دختر را م

  .  بزندان فرسن فرستادند ین روزھا ما را از شھربانيپنج سال قبل در ا: د يگويروبر م

  . م يف شديس بالفاصله توقيات سنت آسيبله ، پس از عمل-

  . زنند يس حرف مي سنت آسۀ واقعۀ كه ھنوز ھم درباریدانيم-

   ؟ یچه كس-

  . روزنامه ھا -

  .  نوشته بودند یامقاله » فرانس دابور  « ۀبله ، در روزنام-

  . ن باره صحبت كرد ي در ایگريشخص د. ست ين روزنامه نير، منظورم ايخ-

   ؟ یچه كس-

   یرم-

  . ست ين شخص كيا-

   ؟ یده اي نشنیزي چیتا بحال از سرھنگ رم-
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  ر يخ-

  . ست ھا بود ي از رھبران نھضت مقاومت گلیكياو -

  كند ؟ يحاال چه م-

  . سد ينويكتاب م-

  س چه گفته است ؟ ي سنت آسۀع واقۀدربار-

  .  كرده اند یگرينكار را كسان دي است ایمدع-

  ل او نبوده ؟ يل ؟ موافق ميبچه دل-

  : خواند ين ميآورد و چنيرون ميبش بي از جیروبر روزنامه ا

حساب س را بي سنت آسیز خرابكاريًخواھم قبال متذكر شوم كه افراد ف ، ت ، پ ، حمله بكارخانه برق كروزو و نيم

 ی و گورو عملی ما ماری و توسط دو تن از رفقایزيھا ھر دو در لندن طرح رين خرابكاريكه ايگذارند در صورتيخود م

  آنھا با چتر . د يگرد

  *ر بوده است ي نظینكار بين دو نفر در انجام ايشھامت ا. نجات خود را بآنجا رساندند 

  . ن مقاله را بمن نشان بده يا-

  . . . نجاست يا-

  . . .  است یائي حیًواقعا شخص ب: د يگويگذارد و مين ميموند روزنامه را بزميرا! آه احمق -

***  

ه ي آنھا شبیار خوشحال اند شاديو مھمانان بس. ه كرده است ي تھیمارسل وسائل آنرا بخوب. شود يصرف عصرانه تمام م

  . افت كند يدرالس شراب خوب ھم يك گي یذي لذی است كه در موقع صرف غذای آدمیشاد

  !  است ی خوبۀد ؟ قھوي قھوه بخورید كميل داريم-

گذارد و يز مي می نگھداشته است روی مواقع بخصوصیرا كه برا» مس يروم سن ج«  كوچك یك بطريموند يرا

  . بله . بله : د يگويم

  . افتم يشل بد بختمان مياد ميخورم بيمن ھر وقت قھوه م: د يگويم

   . یف كردين موضوع را در بازداشتگاه تعري ؟ ایآوريرا بخاطر مسه مرحله قھوه خوردن -

 ینجاگران است ھشتصد فرانك براي ایگفت غذايژگن م. ف كرد يشل آنرا تعريم ميخورديل غذا مي كه در كوربیوقت-

  . پنج برابر قبل از جنگ . كنفر داد ي ی غذاید براين مقدار پول را باي پنج نفر ، امروز ایغذا

  . كنند ي چه میخبردار-

  . نم ي بی او را میكند گاھي میكتور مانند سابق نجاريو-

  . كند يآرماند چه م-

ا پنجاه ھزار فرانك ي دارد و در ھر ماه چھل ی از مستعمرات پست خوبیكيدر . آه او با آن كار راه خودش را باز كرد -

  .يدم گر نديالبته من او را د. رد يگيپول م

  

   ١٩۴٧بر و اكت١۵٩شماره » ه چھاررا « ۀروزنام *

  

  . گذرد يًقطعا باو خوش م-

  .  ما در ماتھاوزن نابود شدند ی از رفقایري كثۀژگن وعد. شل يبخاطر او بود كه م. ممكن است -
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  . . . كم شده است يده ام او ستوان يآندره كجاست ؟ من شن-

  . . . رون كرده باشند يكنم او را از ارتش بي تصور میامكان دارد ، ول-

د در ي نھضت مقاومت نوشیالسش را بسالمتيس گيات سنت آسيد و شب بعد از عملي خندیشه ميبرتون بزرگ كه ھم-

  .چه حالست 

  مرد -

  . زند ي آتش میگاريموند در فكر فرورفته است و سيرا. شود ين جا ناگھان آرام ميمارسل زن روبر در ا

   .شود يقھوه ات را بخور سرد م: د يگويمارسل م

  : كند يو سپس از زنش سؤال م. بله درست است : دھد يشه است جواب ميكه ھنوز در انديموند در حاليرا

  . م ينين بچيم گل نسريروي میپس ك-

  . م يكشنبه ما وقت نداري ی روزھایول ! ی زدیآه ، حرف خوب-

  . ته بفروشم ي اومانۀكنم باالخره من روزناميگمان م-

   . یستي تو تنھا نیبله ، ول-

   . یر تو ھم با من ھستيخ-

  ! د يگوي میعجب مزخرفات-

  . . .  ھم بكند ید زندگيم ، انسان بايشه كار كنيخواھد كه ھمينھضت از ما نم. ًمارسل كامال حق دارد : د يگويروبر م

  . . . كنم ي میبله مھنم زندگ-

   . ی استراحت كنید كميتو با.  شود یگريتواند مانع كار دينكار نميا-

  . م كرد ينكار را خوھيبعد ھا ا-

  . م يشتر كار كنيد بيكنم در آنوقت باي ، من فكر میكنينطور فكر ميا-

  . م ين نفس مبارزه كنيد تا آخريمسلم است كه ما با-

  . م يگران مرد و زن ھستي ماھم مانند دیدرست است ول-

  م ؟ يد بكنيخوب چه با-

 است كه در راھت ی و آن گل ، گلیني ھم گل بچید گاھي بلكه بای بكاریزندگشه گل ي كه ھمین خوش كنيد دل بايتو نبا-

   . یابي یم

   . ی كنیگران زندگيد مثل ديتو ھم با. ن طور است يھم: د يگويمارسل م

    . ی باشی ناراضیتوانيكنم تو نميتصور م. ن مبالغه مكن يش از اي است ، بیكاف

   . یائيكبار با من بگردش بيً مثال یتواني تو میستم ولي نیمن ناراض-

س يكبار به سنت آسين گذشته الزم است من يو از ا. م رفت ي بصحرا خواھیھمگ. م كرد ينكار را خواھيار خوب ايبس-

  . روم ي بآنجا میھمگ.  است یگردش خوب. بروم 

  !  است یفكر خوب-

  .  را روشن كنم ید در آنجا مطلبيبله ، من با: دھد يموند ادامه ميرا

   را ؟ یچه مطلب: پرسد يوبر مر

  .  را یموضوع رم-

  . ن موضوع دروغ است يا-



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩١

د يشا. . . د او ي شایدا كني را كه بما مھمات داد پیستي ؟ آن گلید كوشش كنيم تو باينكه بآنجا بروي قبل از ایخوب ، ول-

  . ن موضوع را روشن كنم يخواھم ايمن نم. نھا را گفته است ياو ا

ن كار مداخله داشته يكنم او در اي تصور نمیبا او صحبت خواھم كرد ول.  او را دارم تيلفون ۀمن نمر.  است یكار آسان-

  . باشد 

  . م ي صحبت كنی موضوع بھترۀم درباريتوانيحاال م. زنند يس حرف ميًمجددا از سنت آس: د يگويمارسل به مادلن م

* * *  

  حالت چطور است ؟ -

  .  نكرده یرييتغ-

  . م يالس مشروب بخوريك گيا با ھم يدن تو خوشحالم ، بي دروبر من از-

برد و از ين كافه ميمرد روبر را باول.  كرده بود ی باو معرف١٩۴٢ن مرد را آندره در سال يد ، اي داند چه بگویآندره نم

  . كند يت مي او حكایرفقا

  . ًبعدا دفترم را بتو نشان خواھم داد .  ، من حاال عكاس شده ام یني بیم-

  . كند ي جلب توجه میادي زیھاي او نشانۀني سیرو. كند يروبر بلباس مرد نگاه م

  . م يگويك ميتبر-

   ؟ یبسراغ غرامت خود ھم نرفته ا . ی نگرفته ایً ، قطعا از نھضت ھم نشانیچ نداريالبته تو ھ-

  . منتظرم -

ن كار را خوھم يبمن واگذار كن ، ا. د يد بكني باد چكاري دانید و نمي تنبل ھستیليشما خ. ستم ين موضوع متعجب نياز ا-

  . كرد 

  . متشكرم -

  ت چه كرده اند ؟ يآنھا بتو مفروض ھستند رفقا-

  . ستند ي نیآنھا ھم از وضع خود راض-

  چرا ؟ -

   ؟ یآوري فروادو را بخاطر میان كويجر-

  . ك فرستادم يتان پالستيبله ، من برا-

   ؟ یضوع را بلندن خبر دادن مويآه بعد ھا تو ا. درست است -

س استعمال ياگر اشتباه نكنم آنرا در سنت آس. شود ين ماده در كجا مصرف ميمن مجبور بودم خبر بدھم كه ا. البته -

  ! د يكرد

   ؟ ی بآنھا نگفتیگريز ديچ-

  . ف كنم يت تعري برایگريز دي من چیول-

  . ھا عمل شده است  و توسط خود آن یرينكار در لندن طرح زيسد كه اينوي میرم-

  .  گفته است یگريآه ، او مطلب د-

   ؟ ی كنیچه فكر م-

يشه من در برابر شما ھم.  نداشته ام یچ مداخله ايه ھين قضيمن در ا. ده اند ين موضوع رنجي تو از ای كنم رفقایفكر م-

  . صادق بوده ام

  . . . ن بود ينظر من ھم-
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 ی نھضت مقاومت برایرفقا. م يمانه صحبت كنيم صمي توانیما م. ود ن موضوع الزم نبود اوقاتت تلخ بشي ایبرا-

   ؟ یفھميم.  باشد ی كند كه چه كسیق من خواھند ماند فرق نميشه رفيھم

  .  شنوم ی را مین حرفيخوشحالم كه از تو چن-

  ! گر يكبار ديگارسون -

  .  آورد یف پول خود را در ميروبر ك

  . . . كنم ينه نه ، خواھش م-

  .  شوند یالس خود از آنجا خارج ميدن گيز نوشپس ا

   ؟ یرويحاال بكجا م:  پرسد یروبر م

  . ك است ياو مانند تو بلشو.  كنم ی را بتو معرفیخواھم كارگريم. بمغازه ام -

   ؟ یتو چه ھست-

نند زمان نھضت كنم مايم ، تصور ميد بجنگي برسد كه ناچار بای اگر روزیده ام ؟ ولي كه ھنوز بآن درجه نرسیدانيم-

  . د ي جنگی بجنگم كه تو خواھیمقاومت در ھمان سنگر

  . ده دادند ير عقيي بودند كه در بازداشتگاه تغیًمطمئنا كسان-

  .  ندارم یاست چندان تماسيمن با س-

  . دم ي از صورتھا دیكي در انتخابات اسم ترا در یول-

  كنم يگمان م. ن كار را كرده بودند يست ھا اياليبله ، سوس-

   . ی ھستین موضوع ناراضياز ا

  .  اندازد یش را بال ميروبر شانه ھا

  . ن موضوع مربوط به تو است يا-

  . م بود يك سنگر خواھيم كه ما در يگوي من بتو میول-

  .  مبارزه ادامه خواھد داشت ی ؟ برایزنيحاال چرا از سنگر حرف م-

  د بكند ؟ يپس بنظر تو انسان چه با-

  !  كند یگران ھمكاري شرافتمند با دیرانسوك فيبعنوان -

  

٢١  

  

  ! ن را نگاه كن ي نسریگلھا-

  .  باالخره بقول خود وفا كردم یديد-

. كنند يس حركت مي بطرف سنت آسیابان اصلياو و زنش در خ.  شنود ی می بلندۀ خود قھقیموند در جواب حرفھايرا

ن ي آنھا روبر و مادلی چند مترۀبفاصل.  پدرش نشسته است ۀ شانی مؤدبانه رویدود و روزماريپس او روژه در جلو م

  . دوند يدنبال ھم م

د ي بدست آیتيم گرفته بودند بگردش بروند ناچار شدند تا ماه مارس صبر كنند تا موقعيكه در نوامبر گذشته تصميبا وجود

  . ر افتاد يد فصح بتأخي عۀنبسرانجام گردش آنھا تا دوش. ا وقت نداشتند يد و ي باریا ميا ھوا سرد بود ، ي. 

ابتدا شروع . س ملون به سسون آمدند يش از ظھر با قطار پاريازده پيك ساعت ينزد.  بھار بود یباي زی از روزھایكي

كتور و آرماند از آنجا يش ويًبا شش سال پيرسند ، تقري میك چھار راھيكردند ، بيدا نميراه را پ.  كردند یاده رويبه پ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩٣

 ی شناسد ، به درخت بلوطی خاردار محصور شده نمیمھاي را كه با سیكي بارۀموند ابتدا جاديرا.  بودند وارد جنگل شده

بطرف سن پورت حركت .  است و ورود بآنجا ممنوع است ی نظامۀن محوطه مورد استفاديزان كرده اند كه اي آویاعالن

شناسد ين جاده را نميموند ايرا. كند يو ھم عبور ميه رادستگايرسند كه از اي می بنام سن مو بجاده ایكنند ، در ده كوچكيم

  . ند يبين را مي نسری ، گلھای درختان انبوھی از دھكده مارسل در پای كمۀبفاصل

  . نجا خواھم آورد يبتو گفتم كه ترا با: د ي گویموند با غرور ميرا

  . ود ن نبيچكس در فكر گل نسريم ھينجا آمدي بایوقت ! یشويساكت نم! دروغگو -

  ! د ينجا را تماشا كنيد ايائيب! نجاست يچقدر گل ا: د يگويدود ميوسته جلوتر از آنھا ميروژه كه پ

  . ستند ي ایموند ميمارسل و را

  ! نگاه كن -

  . ن است يس جنگل پر از گل نسري سنت آسیابان اصليدر ھر دو طرف خ

  . باست يقدر زآه چ: د يگويرد و ميگي از روژه می گلۀ كه دستیمارسل در حال

  م ؟ ي استراحت كنینجا كميد ايموافق: كند يشنھاد مين پيمادل

  . بله -

  . م يد جلوتر بروير بايخ: د يگويموند ميرا

  . م يروي برجھا می گردش بپاینند و ما ھم براينجا بمانند و گل بچيكنم زنھا با وسائل ايشنھاد ميروبر من پ

  ! م ينيم به ببيخواھيما ھم م: د يگويمارسل م

  . م يبريم و شما را ھم ميرويًپس از غذا مجددا بآنجا م-

  . ر  يد شد ، بچه را بگيجه خسته خواھيم و گرنه بدون نتين اطراف را بشناسيد ابتدا ايما با: د يگويموند ميرا

  . ر و ما را نگاه كن يكنند بچه را بگينطور رفتار ميبله زنھا ا-

  . اوقاتت تلخ شد -

  . زم برو ينه عز-

 آنجا یمارسل با روزمار.  گردند ی باز میابان اصلي خیگذارند و بعد بسوي میر درختيموند و روبر بسته ھا را زيرا

  . زند ي پسرش را صدا می ماند پس از اندكیم

  ! نجا يا ايروژه ب-

  ! نه -

  ! نجا يا ايم بيگويبتو م-

  . خواھم با پدرم بروم يمن م-

  . اش نجا و مواظبت خواھرت بيا ايب-

  . د گوش كنيگويبرو ھر چه مادرت م: د يگويموند بدو ميماند ، راي میده بر جاي درھم كشیروژه با چھره ا-

  .كنم مراھم با خودت ببر يخواھش م-

  . اكنون ما را راحت بگذار . ً دھم بعدا ترا خواھم برد یبتو قول م-

***  

 ۀك محوطيطرف راست آنھا در . رسند يو ميستگاه رادي ای كنند و بدشت جلوی می را طیابان اصليموند و روبر خيرا

  .  برج قرار دارد ، در طرف چپ تنھا دو برج است ۀف دو ردي در دو ردیلو متريدو ك

  . م ينجا آمده اي بایگري كنم ما از طرف دی شناسم گمان مینجا را نميگر ايمضحك است كه من د: د يگويموند ميرا
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  . از آنجا : د يگويدھد و ميان م را نشیروبر در طرف راست جائ

  . بله -

  . آنجا سن پورت است -

  . د ھمانجا باشد يبا-

  . تنھا دو برج است .  كه اكنون ینجا باشد در صورتيد چھار برج ايقت بايدر حق-

  م ؟ يستاده ايصبر كن ، ما در كدام طرف ا-

  . مقابل ما جنوب است -

 بود كه در جنوب یفين برج از ردي آن رفتم آخری كه من جلویرجب! خوب دست چپ مشرق است البته روشن است -

  . ی واقع استشرق

  . ك برج كم است ين برج اكنون وجود ندارد و مجاور آن ھم يا-

  . م يًمضحك است ما به برج كنار آن اصال دست نزد-

  . م تا روشن شود يد بآنطرف برويبا-

  . وند ريان چمن جلو ميشوند و از ميھر دو وارد محوطه م

  .  شد یده نمي دینجا درختيم در اينجا آمدي بایر كرده است وقتيينجا تغي وضع ایول: د يگويموند ميرا

  . شود يده مي دیده شده است در گوشه و كنار درختاني باطراف كشیدر نقاط  مختلف آن محوطه راھھائ

نقدر بلند ين برجھا بنظر ايآن وقت ا: د يگويشده مر واقع ي تحت تأثیموند كه گوئيرا. رسند ين برج مي اولیھر دو نفر بپا

  : كند ينبود و سپس اضافه م

  . م كه من منفجر كردم ي بروی برجیبپا. نكار را آرماند كرده يا. م يگر بروي برج دیست بپايالزم ن-

  : د يگوي كند و میدا مي را پی بتونيۀك پايروبر . شوند ي میكي بارۀوارد جاد

   !نجا باشد يد ايبا-

  . نجا افتاده يمھاست ، نگاه كن ، برج اي سیه ھاي از پایكينجا ير ايخ-

  . ران است يمه ويشود كه نيده مي دی ھم انبار شده ، كنار آن پاسگاھینند كه روي بی آھن را مین درختان توده ايدر ب

  . نجا بود يزم ، ايبله ، عز-

ش آنرا از ھم ي پینكه مدتيمثل ا. خته است ين ري زمی برج رويۀ بقو.  مانده ی بجای برج تنھا آھنی بتونيۀاز تمام سطح پا

  .  مختلف آنرا بھم جوش بدھند یخواسته اند قسمتھايجدا كرده و م

  . رون آورده اند يان آھنھا علفھا سر بياز م. كنند يك جنگل ادامه دارد حركت ميدر امتداد اسكلت برج كه تا نزد

 یول. كند ي خود میت از افتادن برج بروي قرار دارد كه حكای شاخ و برگیرخت ب برج واژگون شده دیدر كنار انتھا

  . ان است ي نمای درخت حلقه ھائیبدور نقاط زخم. ده است ي درخت روئیجوانه ھا. انده است يًعت مجددا آنرا رويطب

ست و پنجاه متر يًقا دويدق: د يگوي خود را شمرده است میروبر كه قدمھا. گردند يموند و روبر آھسته از آنجا باز ميرا

  . است 

  : د يگويدارد و مي را برمیتكه آھن. كند يخته است نگاه مي كه در اطراف ری به آھنھائیموند با شگفتيرا

  . نگاه كن . كردم ي آنرا می است كه جستجویزين چيا-

  .  كوچك است قرار دارد ی آھن مذاب كه پر از سوراخھائی آنھا صفحه ھایجلو

  اثر انفجار است ؟ : پرسد يروبر م

  . كنم ين باره فكر مي من در ایبله ، ول-
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  چرا ؟ -

  .  كه افسر گشتاپو بمن نشان داد برج واژگون نشده است یدر عكس-

  . نجا افتاده است يدر ھر حال اكنون ا-

 داشته و یف اول جايد است كه در رین برجيگر ايو از طرف د.  شده باشد یًممكن است ابتدا افتاده و بعدا ھم متالش-

  . كنار آن پاسگاه بوده است 

  .  افتاده یم كه چه اتفاقيص دھيم تشخيد در آنجا بھتر بتوانيشا-

 از ھم ی زنگ زده و كابلھای از آھنھایدر آنجا توده ا. رسند ين برج مي افتند و بمحل دومی براه میابان اصليدر خ

  . يخته استخته ريگس

  . نطور شده باشد يكردم ايفكر نم: د يگويموند ميرا

  نجا را بمباران كرده اند ؟ يد ايشا-

  . سراسر محوطه ھموار است . شود يده نمي دی ھوائۀ از حملینجا اثريدر ا-

   اقدام كرده باشد ؟ ی ھم بخرابكاریگري شخص دیكنيپس فكر م-

  . نكار اقدام كرده است ي بایگري ممكن است پس از ما شخص دیر ، از نظر فنيخ-

   ؟ یري گی میجه ايچه نت-

 یپس از اندك.  است یروبر ھم مشغول بررس. كند يدھد و در اطراف جستجو ميموند بسؤال دوستش جواب نميرا

  . گردند ي باز میابان اصليبخ

  د ؟ ين اطراف ھستي اید ، شما از اھاليببخش: د يگويموند ميرا. رسد ي بآنھا میدوچرخه سوار خسته ا

  . س ھستم يمن از اھل بواس: د يگويشود و ميمدوچرخه سوار متوقف 

  د ؟ ي كوچك بما بكنیك راھنمائيممكن است -

  . ل ياگر ممكن باشد با كمال م-

  د كه آن برج چگونه واژگون شده ؟ يدانيا ميآ-

  ن برج ؟ يآخر-

  . بله -

  . ن برج تصادم كرد ي باالمانی یمايك ھواپي-

  ًمطمئنا ؟ -

  . ر باغم بودم ن اتفاق افتد من دي ایوقت-

   داد ؟ ین واقعه روي ایك-

  .  بود ی مه آلودیاد دارم كه ھوايب. ر بودم يا در ماه نوامبر بود ، من مشغول كاشتن سيگو. . . د يصبر كن . . . ١٩۴٣-

  ن برج چطور ؟ يمتشكرم ، ا-

  ابان است ؟ يآنكه كنار خ-

  . بله -

  .  واژگون شد ی فرانسویمايك ھواپي ۀليه بوسيد ژانوي عی ، حوال١٩۴۵ن برج در سال يا-

***  

  

  . خوب -
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  ست ؟ يچ-

  برج 

  . م يديآنھا را د-

   شده ؟ ی متالشیبراست

  .  سرنگون شده المانی یمايك ھواپيبله ، توسط -

  . ف كن يموضوع را تعر-

  ! م يم غذا بخوريخواھيبعد ، حاال م-

ن در اطراف ي بزرگ گل نسریگذارند دسته ھاي چمنھا میوآورند و ريرون مين وسائل غذا را از بسته بيمارسل و مادل

  . يخته استآنھا ر

  د ؟ ياوري بۀ گلھا را با خود بخانۀد ھميخواھينم: پرسد يروبر م

  . م گذارد ي خواھیشتريچرا در ھر اطاق ب: د يگويمارسل پاسخ م

  ن گلھا ھست ؟ يھم از اكنار برجھا . د يم چي خواھیشتريپس از غذا من مقدار ب: كند ين اضافه ميمادل

   . یھر اندازه كه بخواھ-

  رش را خورده است ؟ يكوچولو ش. دانم شما چطور ينم. ار گرسنه ھستم يمن بس: د يگويند و مي نشیموند ميرا

  . . . دھم بخورد ي میزي باو ھم چیبله ول-

  . روژه كجاست 

  .  مشغولست ین حواليدر ا-

  ! رد يكجا آرام بگيتواند در يھم نمقه يست ، دو دقي خدا ، عجب بچه ایا-

  ! نجا يا ايروژه ب

  . نم ي چیمن گل م: رسد ي از جنگل بگوش میصدائ

  . گردد ي را باز كند باز می روغن ساردنیك قوطيخواھد در يكه پدرش ميكربع بعد در حالي

  . ن ينجا بنشينانت را بردار و ا.  توست یشگين كار ھميا: د يگويمادرش م

  چه كنم ؟ م را يگلھا-

  .  گلھا يۀ بقیبگذار پھلو-

نوقت يدر ا. خورند ي فراوان غذا مینند و با شادي نشی روزنامه ھا میآورند و زنھا روي خود را در میمردھا كت ھا

  . ش در سن ژرمن خورده بود يافتد كه با رفقاي میاد غذائيموند بيرا

 ممكن ھم بود كه بدون ما انجام یول. شود ينطور ھم تمام ميمك شروع شد و ھيك نيك پيه با يقت تمام قضيدر حق: د يگويم

  . شود يچگاه قطع نمي است كه ھیزي چیزندگ: د يافزاي سكوت میشود و پس از اندك

  . الس تو ھستم يمن منتظر گ: د يگويمارسل بدو م

   . یگوئيبله راست م-

   . ین كار تخصص داريف من ، تو در اي ما تعری برایك داستان سربازي: د يگويكند و مي روبر میموند رو بسويبعد را

  . . . ل يبا كمال م-

  : پرسد ين ميناگھان مدل: آورد يكند و ھمه را بخنده ميف مي را تعریروبر با دھان پر داستان

  ست ؟ يآنمرد مواظب ما ن-

  كدام مرد ؟ -
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  . باشد و يستگاه رادي از اعضاء ایكيد يد ، بايآيكه اكنون از جنگل بطرف ما ميمرد-

   چه مواظب ماست ؟ یبرا-

  . م ينجا ما از نرده ھا بال رفتي آمدن بایبرا. نجا ممنوع است يد نشستن در ايشا-

  ! او چه خواھد كرد ! به -

  . شود يك ميمرد ناشناس نزد

  . ان نوش جان يخانمھا و آقا-

  . م يمتشكر-

  ن جنگل ممنوع است ؟ ينشستن در ا

  . ست يگر خطرناك ني حاال دیول. كنند يند و گردش ميآين مي با وجود اینجا ممنوعست ولير ، البته آمدن مردم بايخ-

  ًچطور مگر قبال خطرناك بوده ؟ -

  . گر آنھا را جمع كرده اند ي حاال دینجا كار گذاشته بودند وليكه در اين ھائيبله بخاطر م-

   . ینھائيچه م: د يموند پرسيرا

  . و كار گذاشته بودند ين در اطراف دستگاه راديك به چھل ھزار ميھا نزدالماني-

  .  كرده بودند یاطات مسخره ايطان عجب احتيلعنت بر ش-

  .  كرده بودند ین گذاري را ھم میابان اصلي خیبله ، حت-

  . د ي آنھا را دید جايتوانياكنون ھم م.  كرده بودند ین گذاريس مي از سن لوبواسیعنيابان را از دو طرف يآن خ-

  . نطور بوده ين محوطه در تمام مدت جنگ ايا-

  .بله تا آخر جنگ -

  نكار را كرده بودند ؟ ي جنگ ایاز ابتدا-

  .  كار گذاشتند ١٩۴٣ل سال ي و اوا١٩۴٢ ھا در اواخر سال المانین ھا را ياوه نه ، م-

   كردند؟ ین گذاريا را منجيد چرا ايدانيم: كند يو بعد بلندتر اضافه م» درست است « : د يگويموند آھسته ميرا-

  . بله بخاطر سوء قصد به دستگاه فرستنده -

   ، یچه سوء قصد-

كه در آنجا ي كاگرانید ، حتياي بانطرف بینكه پس از آن اجازه ندادند كسيز مسلم شد و آن ايك چي یًكامال معلوم نشد ول-

د ي كرده و شب و روز با سگھا آنرا بازدین گذارين اطراف را مي اۀھم. د كارت عبور داشته باشند يكردند بايكار م

  . كردند يم

  : د ي گویزند و ميبا آرنج خود به روبر م.  درخشد یموند مي راۀچھر

   سوء قصد نكرد ؟ یگر كسي چرا دی فھمیم-

  : كند ي از آنرا بمرد ناشناس تعارف میالسيدارد و گي شراب را بر میروبر بشاش است ، بطر

  . د يا من بخورالس شراب بيك گيد يليما-

  . د ، حاضرم يشوياگر شما خوشحال م-

***  

 یول. نند ي نشی علفھا می استراحت رویبرا.  است ی خوبیھوا. روند ي برجھا میآنھا دست در دست و گردش كنان بپا

  . رود ير است و باطراف آن محوطه مي ناپذیموند خستگيرا
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ژگن و آرماند از آنجا . م يمان را گذاشتيرتر از آنجا بود كه چرخھا دوی كمیني بی جنگل را ميۀآن حاش: د يگويبه روبر م

  . م ينجا رفته باشيد از ايكتور بايكردند من و ويبطرف برج حركت م

   ؟ یكردند تو كجا بودي ھا بطرف تو نگاه مالمانی یپدر ، بگو وقت: پرسد يروژه م

  چه وقت ؟ -

  . كنند ي میر اندازي تیكرديتو تصور مستادند و ي كه آنھا ای ، ھمانوقتیدانيتو خود م-

  ! آن عقب بود . . . كنم يگمان م. . . صبر كن -

  . چشمان او نمناك شده است . ستد ي ایحركت ميكه دستش را دراز كرده است بيموند در حاليرا

  . آورد يجان مين حرف انسان را به ھيا: د يگويخواھد و مياز روبر پوزش م

او سرمست از . ستاده است ي اید دختر كوچك او روزمارين خورشيميدھد ، در پرتو سي مكه او نشانيدر آن نقطه ا

  . زند يان انبوه گلھا لبخند مي در میسعادت زندگ

  انيپا

  ١۴٩٨مه 

  ١٩۵١ت گس االمان. م يلدزھايھ. ان ترجمه يپا
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