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»ما  گفت:  و  زد  سردی  لبخند  آلمانی  افسر 
شما  ]درباره ی  اطالعات مان  نمی کنیم.  اشتباه 
آقای  این جا،  معلِم  است.  درست  فرانسوی ها[ 
و  است...«  ناحیه  »مبارزاِن«  سردسته ی  پیشون، 
آقای  بیفتید!«  راه  دیگر  داد: »حاال  سپس دستور 
پیشون به آرامی به میز کارش نزدیک شد و گفت: 
»اجازه می دهید؟« و سپس با دقت، یک غنچه از 
لی که پی ِیر برایش آورده بود را چید و گفت: 

ُ
دسته گ

»یادگار شاگردان ام«.
یست... در هر نگاه، شفقتی  به یک یک بچه ها نگر
این که  از  قبل  می دید...  راسخ  ایمانی  و  عظیم 
و  زد  لبخندی  درآورند،  پا  از  را  او  احساسات اش 
افتاد. در این موقع، تمام  به راه  در میاِن آلمانی ها 
بچه ها با یک حرکت از جا بلند شدند. با شنیدِن 
این صدا، آقای پیشون برگشت. تمام شاگردان اش 
لب های  با  سکوت،  در  بودند؛  ایستاده  خبردار 
تِه  از  اشک.  از  سرشار  چشماِن  و  به هم فشرده 
شکافت،  را  او  قلِب  که  نگاهی  با  پی یر  کالس، 
او  با  را  خداحافظی  ین  دل خراش تر و  ین  گویاتر

کرد. ]...[
یا  در طرف  به  مستقیما  پشت،  به  کیف  پی یر، 
می رفت. به هیچ چیز فکر نمی کرد. گلوله ی آتشینی 
قلب اش را می شکافت. بغض گلویش را می فشرد 
می سوزاند.  را  چشمان اش  اشک،  قطره های  و 
در  آن جا،  رفت.  یا  در طرف  به  یع  سر قدم هایی  با 
جز  شد.  تنها  سرانجام  آرام،  یای  در عظمِت  برابر 
پرنده ی کوچکی که در آسمان پرواز می کرد، کسی 

با او نبود.
از او گرفته  پی یر، دل شکسته، به خاطر معلمی که 
در  اشکی  دیگر  وقتی  یست.  گر فراوانی  به  بودند، 
چشماِن سوخته اش نبود و گلوی خشک شده اش 
جا  از  زحمت  به  نداشت،  هق هق کردن  قدرِت 

برخاست.
خسته اش  چشماِن   

ِ
مقابل در  یا  در

در  که  را  کیف اش  آهسته  می درخشید... پی یر 
و  محکم  اراده ای  برداشت.  بود،  غلتیده  شن ها 
تصمیم قاطع بر ناامیدِی او چیره شد و به قلب و 
اندوه  گرداِب  در  که  سخنانی  کرد.  نفوذ  روح اش 
پیشون  آقای  آورد:  خاطر  به  را  بودند  شده  غرق 
از این کاری  گفته بود »متأسفم که نتوانستم بیش 
را  آن  ما  »باشد،  کرد:  فکر  پی یر  دهم«.  انجام 
ادامه می دهیم... آن چه را آقای پیشون با به خطر 
ادامه  دهد،  انجام  می خواست  جان اش  انداختِن 
یرا در  خواهیم داد؛ با به خطر انداختِن جان مان، ز
دارد که در آن هیچ چیز جز  دقایقی وجود  زندگی 

وفاداری اهمیتی ندارد«.
کند.  صبر  نمی تواند  دیگر  که  می دانست  پی یر 
لحظه ی تصمیم که از روز اول به طور مبهم حس 
 از خویش 

ً
کرده بود، اکنون فرارسیده بود. او قبال

زمان  آن  در  و  مبارزه؟«  یا  »انتظار  بود:  پرسیده 
انتخاب کرده بود: »مبارزه«. او دیگر نگراِن خطرها 
نبود: »وقتی انسان پدرش را در راهِ مبارزه از دست 
داده و نزدیک است که معلم اش نیز در چنین راهی 

جان بسپارد، دیگر حق ندارد بترسد«.

یا خداحافظی در برابر در

»کودک، سرباز، دریا«
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