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 فرانسه( زبان از )برگردانسکوت جمهوری

 سارتر پل ژان

 نوروزی فرشاد

 

 هر روز رودررو؛ آزادی بیان مان را گرفتند . تمام حقوق مان را از کف داده بودیم، و مقدم بر همه آنها،دوران تحت اشغال آلمان ها نبودیم آزادتر ازما هیچگاه  

گروه ي زنداني سیاس اتهامیهودی بودن یا به  انگ با کارگر و دیگر روز عنوانهر بار به یک بهانه، روزی با  ؛به سكوت بودیم مجبورو ما  کردندبه ما توهین مي 

رو بودیم این همان چیزی از خودمان رودرنما، ما با تصویری منزجر کننده در همه جا، بیلبوردها، روزنامه ها و بر روی پرده های سی ؛مي کردند مانتبعید گروه

 شرنگ حزب نازی حتي در افكارمان کارگر افتاده بود، که در وضعیتيآزاد بودیم.  : ما به دلیل تمام این اوصافدگران مي خواستند به ما بقبولاننبود که اشغال

لقي مي ت هاعلامییک هم تراز  صدایي، هر درپي خفه کردن صدایمان بودپلیسي قدرقدرت  که در وضعیتي ؛هر اندیشه سالمي خود به منزله یک پیروزی بود

سرانجام این شرایط بس رنج . نوعي قول و قرار بشمار مي رفتاز جانب ما هم سنگ  اشاره ایو تعقیب بودیم، کوچكترین  نظرما تحت در وضعیتي که شد. 

بعید، ت خوانده مي شود. بشرسرنوشت مبارزه ما را در یک زیست برابر، بي تظاهر و بي نقاب قرار داد، وضعیت گسیخته و تحمل ناپذیری که  ،آور و دردناک

آموختیم نه از این وقایع مي شود احتراز جست و نه ، حالا تمام هم و غم ما شده بودندرندانه از نظر مي پوشاندیم،  ،که به وقت خوشياسارت و خاصه مرگ 

ه تجسم زندگي مان در هر ثانی ت انساني مان بنگریم؛از تهدیدات مستمری که بر ما تحمیل مي شد: بلكه باید بدانها به چشم بخت، تقدیر و منشاء ژرف حقیق

و انتخابي که هرکس برای خودش انجام مي داد درست دانسته مي شد چراکه این انتخاب را در  .«انسان فاني است: »این عبارت کوتاه و پیش پا افتاده بود

 «.بهتر از مردن است که...»انتخاب شان را توجیه کنند: پیشگاه مرگ انجام داده بود، انگار همیشه مي توانستند با این چند واژه 

مام چهارسال ازگار در تکه  سخن مي گویمفرانسویاني با تمام ا نخبگان میانمان نیست که مقاومت کنندگان واقعي بودند، بلكه ب اینجا در سخنم روی و 

 هک شد سبب حاکمه جبر و فشار کرد، رهسپار شرایط و اوضاع این وخامت نهایت به را ما دشمن، مضاعف ستم دیگر سوی از. ساعات روز و شب گفتند نه

 -ن بپرسیم که هیچ وقت تا قبل از آن حتي در شرایط صلح هم به ذهن مان خطور نكرده بود. همه ی کساني که در میان ما بودندخودما از را هایي پرسش

اگر شكنجه ام کنند، تاب سكوت را »مقاومت نباشد و مضطربانه از خود نپرسیده باشد  جنبش نسوی نبود که در آن برهه ذهنش درگیر جزئیاتفرا هیچ

 « دارم؟

 نه و پعقده ادیدر  آدمي نهبودیم که انسان مي توانست از خودش داشته باشد. راز عمیقترین معرفتي آزادی به میان آمده بود و ما در آستانه نیل به  مسئله
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 مبارزه این دسته چون سربازان مشهود نبود. در انزوا تعقیب: شرایط مبارزاتي، برای آنهایي که درگیر فعالیت های زیرزمیني بودند نوعي تجربه تازه رقم زده بود

یكه و عریان در حضور شكنجه  ها مقاومت مي کردند:شكنجه محرومیت مطلق در برابر در مي شدند، در تنهایي بازداشت مي شدند. یكسر تنها و بي کس 

 نشانيک هر ی به آرام و شور بیكران استواری و استقامت اجتماعي طبع ؛پوزخند مي زدند ی آنهابینوا بر پیكر خوش لباسي که و فربه ،گران صورت تراشیده

؛ تنها کلمه ای برای مقاومت جنبش، همه شان، همه ی هم قطارانشان در به یاد دیگران بودنددر ژرفنای عزلت  وصف. با این بخشیده بوداز حق به جانبي 

 صدها تن کافي بود.  ده ها و دستگیری

ران چه رهب ،بر همه حاکم بود این وضع مخاطره آمیز ،این تنهایي، بي کسيمگر همان تعریف آزادی ما نیست؟ این -مطلق یمسئولیت پذیری محض در انزوا

محكومیتي واحد داشتند:  همه ،مقاومت را هدایت مي کردند جنبش، چه آنان که پیام ها را بي علم به محتوای آن مي رساندند، و چه آنهایي که مردمو 

که در آن میزان خطر برای سرباز و فرمانده به یک میزان باشد. و این شاهدیست بر اینكه نهضت  وجود ندارد در هیچ جای دنیا ارتشي. زندان، تبعید و مرگ

ر ظلمت د بود که اینطورمیزان در معرض خطر بودند، مسئول بودند و در قوانین آزادی کامل داشتند.  سرباز و فرمانده به یکمقاومت دموکراسي حقیقي بود: 

 .جز خودش نمي تواند برکسي اتكا کندر آورد. هریک از شهروندان مي دانست که وجودش را مدیون دیگران است و اینكه و خون مقتدرترینِ جمهوری ها سرب

خود وارد عمل مي شد و ناگزیر تصمیم او برای آزادی خود، تصمیم  در مقابل ستمگران کسنقش تاریخي اش را محقق ساخته بود. هر  کاملهریک در انزوای 

ا در م بدون نهاد، ارتش و پلیس باید به تصرف یكایک فرانسویان درآید و در هر لحظه مقابل نازی ها تحكیم گردد. اکنوناین جمهوری ود. برای آزادی همه ب

 در روشنای روز داشت؟از محسنات بي پیرایه جمهوری سكوت و شب آیا نمي توان امید به حراست : آستانه جمهوری دیگری هستیم

"La République du silence", Les Lettres françaises, 9 septembre 1944, n°20, in Situations III, Gallimard 


