
 از نامه های یک کارگر تحت تعقیب 

 )نامه ی دوم(
 

 فرهاد روشن
 

 هر اعتصاب یک سفر است،

 کارگری که اعتصاب کرده است یک مسافر است،

 از یک مسافر نباید پرسید کجا هستی،

 از یک مسافر باید پرسید به کجا می روی؟

 کارگر آگاه نباید پرسید ]همچنان که از یک

 ؟چه کسی هستی

 تو که میدانی کیستی،باید پرسید: ای رفیق 

 ؟[از دست های در زنجیرت چه می خواهیحال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از نامه های یک کارگر تحت تعقیب.

 

 نامه ی دوم:

برای رفیق در سفری که اولین درسش را از اولین اعتصاب یگر و د از یک مسافر به مسافری

 شکست خورده اش گرفت.
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  ]با چراغی در دست،

 از من انتظار خیالپردازی نداشته باش،

 من تنها آنچه را دیده ام برایت تعریف می کنم،

 آیا این می تواند شعر باشد؟

 آیا این می تواند شعر شود؟

 [آیا یک سفر تا چه اندازه به شعر شبیه است؟ و

 برایت می نویسم، یبسیار دور از جای

  یبسیار دور آنچنانکه تو هم از راه

 ند،خواهی خوا

 در محاصره ی صخره ها فریاد بزنی، مثل این است که

 ها در نقطه ی بسیار دوری باشندرمثل این است که اب

 ما اینجا انتظار باران را بکشیم. و

 ،یبسیار دور از جای

 بسیار دور

 شاید از یک جنگل تاریک که من مدام فکر می کنم

 بیشتر از آنچه باید شبیه توست،

 راستی تو جنگلی نه؟

 برای درخت ها برای همین است؟[ تا ترحم]

 

* 

 

 رفیق!

 آنچه به تو می گویم برای مبارزه است، 

  مبارزه تضمین این آرزوست که که زیرا 

 ،آنان که دورند به هم نزدیک خواهند شد

 تو نیز برای پرنده ها تعریف کن،

 برای رودها،



 برای کارگرها

 آنچه می گویم برای ادامه ی مبارزه است!

 دانم تو تمام آنچه هستی که می شنویی،و می 

 قبال هم بوده ای

 تو رودی

 و کارگری که همچون رود رو به جلو دارد

 که به سمت ابرهای بارانی می رود،

 که به دریا می ریزد!

 و باز از تو می پرسم:

 تو چه گذشته است؟به 

 ؟از تو می پرسم به کجا می روی

 ا برسی؟[ز تو می پرسم می خواهی به کجی رفیق ا]ا

 

* 

 

 این زندگی بارها به من جواب داده است

 و باز از خودم می پرسم:

 در دستان تو چه بود که این گونه دنیا را به مصاف می طلبید؟

 دنیا مادری می خواست و

 آن مادر تو بودی

 و آن مادر تو هستی!

 می آورد که این مادر تویی!خود به زبان 

 ای خاک

 ای خاک

 ای خاک

 اندوهیتو رنجی، تو 

 و گرچه هیچ نمی گویی ای مادر زمین،

 خسته ای!

 تو می خندیدی:



 «درست فهمیده ای خسته ام اما بیشتر از آن عصبانی هستم»

 بین من و تو همچین چیز مشترکی بود،

 من به اندازه ی تو عصبانی بودم 

 اما عشقم به تو 

 به رفقا بیشتر از عصبانیتم بود!

   «و نمی توانیم هم را دوست داشته باشیم؟و تو باز فکر می کنی من و ت»

 نمی دانستم که در عصبانیت ما همچین چیزی ست!

 

* 

 

 به یاد بیاور!

 همیشه آرزو داشتی مریض شوی

 کنی کار تا کم تر 

 کمی که بزرگ شدی همیشه مریض بودی،

 آرزو داشتی کمی بهتر شوی تا راحتتر کار کنی،

 همیشه آرزو بودی،

 همیشه سفر بودی،

 شه رفتن،همی

 همیشه آمدن!

 و از پشت در فریاد می زدی:

 «آدم خسته باز کن! رفیق در را به روی یک»

 «رفیق در را به روی رفیقی که از خودت خسته تر است باز کن!»

 ،با این صدای بلند

 من هربار که در را باز می کردم باورم نمی شد که و 

 تو همان آدم خسته ای!

 

* 

 

 ،برها می بارنددر آن نقطه ی دور که ا



 باران گیاهی ست که میل روییدن دارد،

 جوانی در این روییدن است،

 مانند پرنده ی کوچکی که به تازگی پرواز می کند!

 که به تازگی باید پرواز کند

 اما گیر می افتد.

 آیا به تو گفته بودم که آدم وقتی گیر می افتد

 تازه امید به نجات یافتن در او زنده می شود؟

 ازه امید دارد دیگران نجاتش دهند؟که ت

 تازه می فهمد دیگران وجود دارند!یا 

 که تازه امیدوار می شود،

 و  وزن آسمان کم خواهد شد که روزی از

 ش زمین!زلغ

 وچون این شعر درباره ی انسان های دیگر است،

 اگر چه همه ی انسان های دیگر نه،

 اما باید بدانیم که

 انسان زمان است

 ن دقیق تر انسان تجربه است،یا به بیا

 ،یق تر انسان آنچه است که زندگی کرده استو به بیان دق

 مانند یک گیاه،

 که شنیده است،

 یک کارگر، کارگرهای دیگر است 

 و این یعنی باید پرسید به کجا می روی؟

 مانند یک گیاه،

 یا مانند تو...

 

* 

 

 رفیق

 ید کفش ها و لباس ها به دستمان رستا یادم نرفته 



 ونامه ی تو هم رسید 

 هر روز در تاریکی می خوانند:حاال رفقا 

 شاید این همان خورشید باشد،

 شاید امروز آن ها از راه برسند،

 با چراغی در دست،

 فردا آن ها ما را از این جا خواهند برد،

 شاید این همان فردا باشد،

 شاید امروز همان فردا باشد،

  آیا فردا

 خواهی آمد؟ نیز به همراهشان تو

 آیا فکر می کنی وقتی گلوها از آواز خسته شدند دست ها شروع به خواندن می کنند،

 ؟ند که برای زندگی آواز سر می دادنداین دست ها بوده ا ها یا آنکه در تمام دوران

 آیا تو آواز دست ها را شنیده ای،

 زندگی؟ که چیزی ست شبیه به کوشش  

 رها به همیچن آوازی گوش داده ایم!من که گمان می کنم من و تو با

 

* 

 

 با یک سند آمدند آن ها روزی که_ آیا به یاد داری

 اینجا مال ماست و و گفتند

 بچه اشک می ریختی؟مثل یک رخت ها را قطع کردند_د

 آیا به یاد داری که تمام روز را فریاد می زدی:

 نه»

 درخت ها را قطع نکنید،        

 «مگر چیست این درخت؟                                    

 مگر چیست این درخت؟

 ]تو آن روز هنوز یاد نگرفته بودی،

 که باید پرسید:

 مگر چه می شود این درخت![



 ،یو بعد تمام یک روز دیگر را تب کرده بود

 یهذیان می گفت

 یو گاهی سرد می شد

  ،رخت ها را قطع می کردندو گاهی بخاطر صدای اره هایی که د

 ی من را نمی شنیدی، صدای خودت را هم!صدا

 صدای جسور خودت را

 تو تب کرده بودی، هذیان می گفتی و وقتی چشمت به یک دشت خالی و زرد می افتاد،

 :یباز می پرسید

 «مگر چیست این درخت؟»

 

* 

 

 اینجا کسی که مرده است می تواند باز به زندگی برگردد

 باور کن عشق من

 خت ها باز سبز خواهند شدمن باور دارم که روزی در

 و من و تو روزی می توانیم به هم برگردیم

 که روزی من و تو باید به هم برگردیم

 و رفقایی که امروز گمان می برند مرده اند

 و این خاک زیادی سنگین است

 که این خاک زیادی فراموشی می آورد

 رستاخیز و بازگشت به زندگی شان را می بینند.

 

* 

 

 ا نشان می دادی،تو دست هایت ر

 ،مثل بوی دریا چیزی را نشان می دادند که دیده نمی شد تدست هایو 

 اما بود  که لمس نمی شد،

 و می گفتی:

 مگر این درخت را آن ها کاشته اند،»



 این درخت را ما کاشته ایم،

 به پدرم نگاه کن،

 به مادرم،

 به خودت، این درخت را آن ها نکاشته اند!

 این درخت ماست و 

 در آینده قرار بود 

 خورشید فرزندانشان را برویاند

 !«چنانکه این درخت ها را رویانده بودهم

 چه شعرها که نمی گفتی!

 می دانم تو به یاد داری،

 گفتی:هم به من  یک روز شاکی و عصبانی ،به یاد داری همانطور که

 مگر چیست این درخت؟»

 دگی؟مگر چیست این زن                             

 ؟مگر چیست این سنگ که باید به تنهایی به دوش کشیدش                             

 «]که برخی فکر می کنند این سنگ را فقط باید تنهایی به دوش کشیدش؟[                            

 و سنگ کوچکی را که بین مشت هایت بود روی آب پرت کردی،

 زه کوچک بودند،کاش همه ی سنگ ها به همین اندا

 کاش همه ی سنگ ها به همین اندازه سبک بودند،

 ...کاش

 در آن صورت نیازی نبود که همه ی ما با هم این سنگ را به دوش بکشیم نه؟»

 «آن روز تو خوشحال می شدی نه؟

 و من خوشحال نبودم...

 «غلط چطور می شود درست زندگی کرد؟در یک جامعه ی »

 در محاصره ی صخره ها،

 زیبای من، عشق  

 آن روز نا امید بودی اما

 در پایان این مبارزه ما خواهیم فهمید که پرسش درست این نیست که

 چیست این درخت؟

 باید پرسید که چه می شود این درخت؟



 این درخت؟ جان   که چطور دوباره سبز می شود           

 

* 

 

 پس ای رفیق،

 ،ای مسافر

 اگر هنوز دیوانه ای

 دنباال برو ها د از کوهنمی توان هامی کنی رود و اگر هنوز فکر

 و دریا آسمان دومی است

 قلب هزار ساله ات را به پرسش این مبارزه هدیه کن!

 ]گرچه ما دیگر از هم دور افتاده ایم،

 گرچه شاید من و تو دیگر هرگز به هم نزدیک نشویم،

 حتی به فاصله ی برخورد دو ستاره![

 

* 

 

 در راه سرزمین درد،

 را پشت سر جا گذاشته ام،تو من 

 را در فردایی که مبارزه برایمان به ارمغان می آورد باز پیدا کنم تا تو

 را خیلی پیش تر، و می دانم تو مادرت

 در جاده ای که خواب  آن فوران رقص است 

 اندوه و                                                    

 جا گذاشته بودی.

 ا هم جا می گذاشتی[]همچنانکه مر

 تو خسته بودی،

 خسته می گفتی:

 درست است،»

 ؟ا را برای این مبارزه جا بگذاریباید از خودت بپرسی حاضری چه چیزه                 

 درست است،



 «باید از خودت بپرسی تا کی می شود از درختی که اشک می ریزد چشم پوشی کرد؟                

 

* 

 

 باران می بارید،

 و یک کارگر ساده بودی و ت

 :باز به تو گفتممن 

 نگاه کن »

 امشب چه زیبا هستی!

 نخستین بوسه ات را چون نخستین سفر به یاد آورده ای 

 «و نخستین نگاه ها که چون آفتاب از صورتت پر کشیده بودند

  ،تو باز از خودت نمی پرسیدی آیا  و

 چه کسی است او 

 ه باشد؟که باز می تواند مرا دوست داشت

 باید از خودت بپرسی»

 «این مبارزه بگذری! دشواری   حاضری از چه خواب هایی برای                           
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 ]وقتی اعتصاب تمام شد را به یاد بیاور![

 برای سرزمین درد،رفیق 

  برای قساوت قلم

 شدت دست های مشت کرده ی ماو 

 ند و اگر روزی باد شاخه های این صنوبر را لرزا

 اگر روزی خورشید برگ های این صنوبر را برویاند

 و اشک تو

 اگر آن خورشید قلب سرخ تو را رویانده بود،و 

 آینه ی خورشید را با خودت بیاور

 ]رفیق دیروز همچون آینه ای فردا را به ما نشان خواهد داد[

 آینه ی خورشید را با خودت بیاور!

 سخت باران را پس نمی زند. و قلب امیدوارت را که همچون صخره ای

 

* 

 

 آینه ی خورشید

 و قلب امیدوارت را

 بر کف دست هایی که

 سپری شد شده ی ماست ]روزگاری که برای آن ها دشت  روزگار سپری

 روزگاری که ما آن را پس خواهیم گرفت[                                          

 به این مبارزه هدیه کنقلب امیدوارت را 

 گذشته ات را و

 ]زیرا که انسان گذشته است![

 و به رفقایی که از یاد برده اند

  خورشید برمرگ هم جوانه می زند، 

 بگو:

 رفقا اعتصاب مانند یک انسان است،»



 وقتی به دنیا می آید     

 همه دانند قرار است یک روز بمیرد،                      

 «که باید]باید[ یک روز بمیرد!                                                              

 اما همه این را نیز می دانند

 چیزی ست  آنکه امروز میمیرد مادر

 که فردا باز تو را به مبارزه فرا می خواند.

 ای انسان!

 ای گذشته!

 فقه می باریداین احساس مانند بارانی که بی و بیاد بیاور که

 ما را در برگرفته بود،

 که چیزی که امروز تمام شده است

 مانند دانه ای زیر خاک منتظر شکفتن است

 و تو 

 و رفقا فریاد می زدید:

 «!ای خورشید روزهای بارانی بتاب»

 

* 

 

 به یاد داری؟ ای رفیق آیا

 به یاد بیاور!

 ما هزاران دست،

 هزاران گلو،

 هزاران قلب تپنده،

 خورشیدی بودیم،                      

 چه حاال خاموشی ابدی بنظر می رسدگر

 اما نور باز زاده می شود،

 زیرا که ما هنوز دست هایمان را داریم،

 زیرا که این دست ها،

 ،م پهلوی آن ها را از هم خواهد شکافتدشنه ی صبری است که سرانجا



 زیرا که ما هنوز قلب های روشنمان را داریم

 به دشمنان نور

 بگو: و به دشمنان روشنی

 آتشی بترسید که هیزم آن دست های مشت کرده ی ماست، از»

 ،که روز به روز به هیزمش اضافه می شود

 که هیچ خدایی نمی تواند آن را گلستان کند،

 که برای شما آماده شده است،

 «که خود در آماده کردن آن شریک هستید!

 شاید عاقلی بگوید:

 این دیوانگی است»

 «ت استاین قساو                      

 فریاد بزن:رفیق 

 وقتی شدت الزم است قساوت مانند حرکت»                   

 «برای این رود ضروریست!                    

 در درون هر درخت مرده، 

 ره ای امید به زندگی استهنوز ذ                                  

 و ایمان                                                                                   

  به اطراف چنگ می زند زندگی چون گرمایی که از آتش بیرون می جهد ایمان به و آن

 رفقا حرکت را شروع کنید!

 برای برگشتن الزم است تا آخر راه را برویم،

 رفقا حرکت را شروع کنید!

 ب خود پلیدی سنگ ها را خواهد شست.آ
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 ر انسان بودی] تو یک نف

 کار می کردی ی دیگرکه برای انسان

 معبد تو کارخانه ای بود که در آن می ساختی

 و معبودت زندگی

 و دست هایی که این زندگی را می سازد

 و آن قربانی که به پیشگاه آن عبادتگاه می رود 

 زمان است[

 ای رفیق

 تو اولین بار غریبه بودیم، و من

 به بود،بوسه هایمان، بوسه ی دو غری

 این اعتصاب بود که ما را آشنا کرد.

 من و تو اولین بار چیزی نمی دانستیم،

 این اعتصاب بود که به ما یاد داد

 به ما یاد داد،

 به ما یاد داد،

 د دادی که چرا انسان گریه می کند،تو به من یا

 تو به من یاد دادی که چرا بحران به ما درس می دهد؟

* 

 

 فتی:باران می بارید، تو گ

 نگاه کن »

یک درخت مرده است و دشتی را که قرار بود این درخت در آن و در جوانه هایش به زندگی ادامه 

 بدهد آتش زده اند،

 نگاه کن 

 آن ها به جان هم افتاده اند،

 یکی باید دیگری را آتش بزند و

 ری خواهد سوخت،تشی دانی که از این آتش دشت های بیم

 کرده باشیم،حتی اگر ما آن را روشن ن



 «به این می گویند بحران!

 نگاه کن 

ما هر روز در کارخانه ها کار می کنیم اما برای ما که می سازیم و برای بچه های ما امکان این 

 زندگی فراهم نیست،

 زیرا که آن ها می خواهند از هم جلو بزنند،

 به این می گویند بحران!

ه نمی کردی، بزرگ شده بودی، دیگر نمی صورتت را کف دست هایت می پوشاندی، دیگر گری

 ترسیدی!

 گفتی در دوران بحران الزم است اعتصاب کنی تا این دشت دوباره سبز شود!

 سوال این است چه کسی می تواند این دنیا را دگرگون کند؟

 و تو خیلی ساده جواب می دهی:

 تنها یک کارگر!

* 

 

 رش گریه می کند،تو از اینکه فهمیده بودی یک جنین حتی در شکم ماد

 ]و از اینکه فهمیده بودی ما امروز برای زنده ماندن مجبوریم اعتصاب کنیم[

 خوشحال بودی، صبح زود این موضوع را به من گفتی و خوشحال فریاد زدی:

 این چیزیست که من فهمیده ام، که اولین بار من فهمیده ام،

 فراموش نکن!

 از یاد نبر!

 ، آتش را کشف کرده بودی!ش را کشف کردهین انسانی که آتو مانند اول

 سرخپوست بیچاره ی من،

 ینکه اصال انسان چرا گریه می کند؟و ا

 ]و اینکه اصال کارگرها چرا به اعتصاب می پیوندند[

 یاد بگیریم،دادی که الزم است ما هم یک چیزهایی  و اولین بار تو به من نشان

 که می توانیم یاد بگیریم،

 م،که باید یاد بگیری

 که الزم است بعضی چیزها را یاد بگیریم،

 الزم است بعضی چیزها را از نو یاد بگیریم،



 الزم است بعضی چیزها را درستتر یاد بگیریم،

 درستتر یعنی انسانی تر یاد بگیریم!

 الزم است بپرسیم که چه می شود این انسان؟

 چه می شود این درخت،

 تو به من یاد دادی!

 

* 

 

 اولین بار چیزی نمی دانستیم ای رفیق من و تو

 ما آموخت. به اعتصاب بود کهاین 

 یش از اعتصاب هیچ نمی دانستی که رودها می توانند سرخ شوند،پ

 که کوه ها می توانند پنبه شوند

 و درخت ها می توانند دست هایشان را از آسمان بگیرند

 تو نمی دانستی آن ها همه چیز دارند

 ]کارخانه را

 کارخانه راو دستگاه های 

 [و ساعت هایی که از ما خریده اند

 ،اما بدون تو دست هایشان خالی می ماند

 چرخ کارخانه هایشان نمی چرخد

 ،و این خانه ها گرم نمی شود 

 تو نمی دانستی اعتصاب می تواند حرف بزند،

 می تواند فریاد بزند،

 اما یاد گرفتی،

 یاد می دهی، هم به مادرت و

 !ر منبه مادر پیرت و ماد

 که چراغ نیمه مرده ای با خود دارد، یآن روز ها حالت مثل کسی بود

 که چراغ هر روز می رود پر نور تر شود،

 ای انسان تنها؟ همه جا غرق خاموشی، به چه می اندیشیدی

 ای مادر زمین،



 آن را دید؟د حتی از زیر خاک دشت ها می شکه د یاز چه دلت چنین سخت می تپ

 به نوری که در انتهای این راه انتظارمان را می کشید، تو آن روزها می دانم که ]حاال

 ایمان آورده بودی،

 [!قلب تو را همین ایمان روشن می کرد

 

* 

 

 

 تو چراغ نیمه مرده ای با خود به همراه داشتی

 در سینه ات نامی بود که به آرامی شروع به زندگی می کرد،

 ]شاید مثل یک درخت[

 ود آمده بود،وقلبی که تازه به خ

 سر تا پای تنت چون دریا به آرامی می لرزید و می گفتی:

 اگر قطره ای از این دریا باشم»

 دریا نیز هستم،

 «قطره همان دریاست

 د؟یبرای همین بود که قلب تو]انگار قلب دریاست[ چنین می تپ

 بیاد بیاور که باران چقدر دور می بارید و

 !احساس می کردیم با اینحال ما آن را در قلب هایمان

* 

 

 بیاد بیاور...و 

 اولین انسانی را که در برابر بیت المقدس ایستاد

 ست های خود گفت: این شهر را بساز،و به د

 این شهر را بساز!

 ]درست است این شهر روزی از دست های تو زاده شده،

 درست است شهرهای زیادی روزی از دست های تو زاده می شوند[

 بیاد بیاور

 تو یک کارگر ساده بودی،رفیق 



 ،هم اکنون نیز به همان اندازه ساده ای

 به همان اندازه زیبا...

 با این فرق که فهمیده ای یک کارگری!

  ،]و من یک روز فهمیدم

 فهمیدن به هر میزانی به معنای تغییر است![

 رو داریبسیار نی

 ت کرده است بمیری!ناشناس که تنها چشم هایتان به هم عاد و حاضری از درد عشق مردی

 ]برای من می مردی، خودت گفتی.

 اما باید مرا در این جاده جا می گذاشتی![

 نگاه کن!

 نسیم به مالیمت می وزد

 همه چیز خاموش است، به چه می اندیشی ای انسان تنها؟

 آیا غیر از این است که هر انسانی در شب

 و در نزدیک دریا

 چون قطره ای

 و چون یک صورت بزرگ

 تردیدی آشنا از خود می پرسد:با 

 ای چشم های من »

 «آیا می شود فردا را دید؟

 و با تردیدی آشنا گوش می دهیم

 «ای لب های من امشب و برای فردا چه آوازی بخوانیم؟»

 ای انسان تنها از همان روزها بود

 می خواهیم به صدای هزار حنجره! یکه یقین کردی ما گلوی

 و می گفتی:

 ،ز این ها را نمی دانستممن هیچکدام ا»

 ما هیچکدام نمی دانستیم

 «اعتصاب بود که به ما یاد داد

* 

 



 برای من نوشته بودی:

 این اعتصاب بود که به ما یاد داد»

 اما درست است این اعتصاب شکسته شد 

 «هر اعتصاب مانند آموزگاری به ما خواهد آموخت در آخرین نبرد چطور باید بجنگیم!

 ا خیس می کند، درخت ها را هم،باران دشت ها ر

 و بیت المقدس را!

 فردا باید مبارزه را از کجا ادامه دهیم و هر اعتصاب به ما خواهد آموخت

 به بچه هایمان چه چیز بیاموزیم!فردا باید 

 و فردا باید به آن ها بگوییم که از چه چیز این تنهایی بیم داشته ایم،

 که چطور تنها شده ایم

 تا بتوانیم دست های بیشتری را بگیریم؟

 آیا عادت دلپذیر نشان دادن راه به هم در چنین دورانی کفایت می کرد؟

 هر اعتصاب مانند آموزگاری به ما خواهد آموخت!

 و ما یاد خواهیم گرفت که هر انسانی گذشته است!

 [یی که باید از نو برویند!ما تعریف می کنیم که چطور روزها باران بارید، برای ما و برای چیزها]
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 اکنون همه چیزهایی را که در روزهای بارانی به ما گذشته است،

 اکنون انسانی را که بیت المقدس را ساخته است،

 اکنون همه ی آنچه را که در روزهای اعتصاب برما گذشته است به چشم باز می بینیم:

 اولین بار برایمان سوال شداینکه 

 که دشمن کیست؟

 دوست کیست وکه 

 چیست این انسان؟

 و چه می خواهد این انسان؟

 و چه می تواند باشد این انسان؟

 که کارخانه ها در سکون آیا بی دلیل منتظر هستند؟

 که کارخانه ها منتظر و قطب نمای چه چیز هستند؟

 سوسیالیزم؟این اولین بار برایمان سوال شد که چیست 



 ؟مکه چه چیز می خواهد این سوسیالیز

 که چطور باز سبز می شود این درخت؟

 رفته بودیم گرچه اعتصاب تمام شدو همه ی این ها را یاد گ

 و بعد از آن بود که تو هر روز بیشتر می پرسیدی

 زیرا هر روز بیشتر برایت سوال می شد

 که چیست درد این انسان؟

 که چطور ساخته شد بیت المقدس!

* 

 

 دیدی که و اولین بار در روزهای اعتصاب بود

 چه کسی درد این انسان را می سازد!

 ای آواز هزار حنجره،

 صدای تو به همین اندازه بلند بود

 تو اینطور فریاد می زنی،

 همچین آدمی هستی

 مثل آیه ای که به دفاع از خود بر می خیزد

 و خود را دور می اندازی اگر آن آیه باشی

 «مرا تفسیر نکنید»

 ید:یا نه تفسیر کنید، تا بفهم

 زنده ماندن ما خود مبارزه است

 یا نه تفسیر کنید تا بفهمید:

 این تنها اعتصاب است که سالح های آن ها را می نمایاند

 یا نه تفسیر کنید تا بفهمید:

 این تنها اعتصاب است که سالح های شما را می نمایاند

 آفتاب! مثل آفتاب و روشنی  

 تو چهره ات روشن بود

 «چیزها که نمی شود دید وقتی نور می آید چه»

 ای آیه ی روشن

 ای فرزند زندگی



 و می خندیدیتو 

 می گفتی: و

 ...«یکی از حنجره هایم را به مادرم داده ام برای روز مبادا»

 برای روز مبادا

 «و برای روز مبادا به رفقایش می دهد...» 

 و به دخترم!

 ]به دخترت که هنوز به دنیا نیامده بود[ 

 ن انسان؟!که چیست درد ای

 نمیریم، که امروز راستی ما تمام سعی خود را می کنیم

 که فردا زنده باشیم،

 چه کسی همچین تالشی را محکوم می کند:

 اعتصاب یعنی این!

* 

 

 

 تا یادم نرفته آیا تو خوبی؟

 اولین بار با تردید از من پرسیدی:

 «داشتن[ درخت ها ضروری است؟آیا آنچه من انجام می دهم برای این مبارزه ]یا برای زنده نگه»

 آیا الزم است من به همراه شما بیایم

 من از تو پرسیدم:

 آیا تو یک کارگری؟

 آیا تو یک کارگری؟

 آیا تو یک کارگری؟

 و تو جواب دادی] با آن صدای بلند[ و سه بار: بله من یک کارگرم!

 آیا تو تا بحال چیزی ساخته ای؟

 و تو جواب دادی: بله من ساخته ام

 آیا همان چیز را خودت گران تر خریده ای؟

 ]یا اصال نتوانسته ای بخری، نیاز نداشته ای بخری؟[

 تو گفتی آری و باز پرسیدی:



 اما آیا الزم است من به همراه شما بیایم

 من به تو گفتم: تو باید به همراه ما بیایی

 تو مجبوری به همراه ما بیایی

 اگر تو تا به امروز دیواری ساخته ای

 پس برای ادامه ی حیات این مبارزه ساختن یک دیوار ضروری است

 و به این دلیل ساده تو باید به همراه ما بیایی

 اگر تو در یک کارخانه کار می کنی

 پس برای چرخیدن چرخ دنده های ماشین این مبارزه قلب انسانی تو ضروری است

 و به این دلیل ساده تو باید به همراه ما بیایی

 تمام عمرت را در یک کشتی کار کرده ایاگر تو 

 شناخته ضروری استابوی ماهی های تنت برای پیدا کردن راه های ن

 و به این دلیل ساده تو باید به همراه ما بیایی

 اگر تو تابحال لباسی دوخته ای

 در سرمای تابستان وجود تو ضروری است پس برای زنده ماندن

 اه ما بیاییو به این دلیل ساده تو باید به همر

 و اگر تو تابحال تنها دکمه های قرمز یک غول آهنی را فشار داده ای

 پس قهرمان ها اینطور زندگی می کنند!
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 آیا تو خوبی؟ ،رفیق

 به یاد بیاور،

 از تو می پرسیدم: باران می بارید و من

 «آیا کار کردن را دوست داری؟»

 تو جواب می دادی:

 آری کار کردن را دوست دارم»

 از سیگار هم خوشم می آید

 از شنیدن یک آواز لذت می برم،

 از استراحت کردن برای زنده ماندن هم بدم نمی آید!

 از من پرسی آیا از هنر چیزی سرم می شود؟

 «ن یک اندام مردانه مرا سرحال می آوردبله، چو

 و اعتقاد دارم

 آدمی باید خودش روی خودش اسم بگذارد

 ه ام،و من روی خودم اسم گذاشت

 سه بار، با سه صدای متفاوت:

 کارگر

 کارگر

 !«کارگر

 در تجلیل زمانه ای که آدمی می تواند

 خودش روی خودش اسم بگذارد!

* 

 

 ]در زمانه ای که آدمی هنوز نمی تواند روی خودش اسم بگذارد[

 چیست این انسان؟

 انسان ارزش مبادله است براساس آنچه می تواند انجام دهد!

 ست که به او احتیاج داشته باشیداول الزم ا] 

 و الزم است که او تن سالمی داشته باشد،

 بفروشد،به شما و الزم است که او احتیاج داشته باشد این تن سالم را 



 هرچه کم تر، بهتر!

 بگذارید، شکنارنید اما نگران نباشید هر وقت به او نیاز نداشتید می توا

 که به این یکی می گویند:

 ،کار ارتش ذخیره ی

 که به این یکی می گویند:

 [انسان منتظر!

 بود،در ابتدا تنها انسان 

 سپس کار

 استثمارسپس اشکال مختلف 

 اشکال مقدس تر تصاحب، سپس و

 و سپس مجسمه و یاد بودی...

 آه چیست این انسان؟

 چیستیم ما؟

 کار الزم انسانی برای تولید یک شی و

 !ما برای تولید خود  

* 

 

 که آدمی می تواند روی خودش اسم بگذارد،برای زمانه ای 

 در زمانه ای که آدمی می تواند روی خودش اسم بگذارد

 ین جا تا هرکجا که صدای آدمی به آن می رسداز ا 

 نین انداز شود،باید صدای فریاد ما ط

 ما خود روی خود اسم می گذاریم!

 این چراغ را ببین! رفیق

 این چراغ را خوب ببین، این یک کاالست

 این چراغ یک کاالست، زیرا نیاز ما را به دیدن برآورده می کند،

 این را یک کارگر ساخته است، پدرت

 عشق  من!

 تا به امروز ملیون ها چراغ ساخته شده،

 چه کسی آن ها را ساخته؟



 آن ها را می سازد؟ باز چه کسی

 تاریخ را ببین،

 ببین نوشته:

 «د نیستیم؟چرا اسم کسی که المپ را اختراع کرده بل»

 لیون ها نفر یک اسم داریم،یو کسی اسم ما را نمی داند درحالیکه ما م

 پرولتر!

 ]و نداستن این اسم اصال مهم نیست![

 الزم است بدانی که این دنیا به اندازه ای که ما برایش کار کرده ایم ارزش دارد!

 ت.و دشت ها به اندازه ای سبز می شودند که بر آن ها باران باریده اس

* 

 

 

 آنچه قبال آموخته بودیم این است:

 اگر ما شش ساعت در کارخانه بمانیم نور به اندازه ی شش ساعت ارزش دارد

 و اگر دوازده ساعت کار کنیم

 دوازده ساعت

 عت کار ما را در جیب هایش می گذاردو او پول شش سا

 ]چرا که او می خواهد به اندازه ی همه ی ما

 های پشت سرش زندگی کند ازای همه ی دوران در و 

 هرچند می گویند کفن جیب ندارد[

 چرا که تنها اینگونه است که می تواند سود بیشتری ببرد،

 چرا که سود بیشتری بردن از آدم خوبی بودن مهم تر است

 و برای همین است که به او دزد نمی گویند

 واو نیز به روی خود نمی آورد

 است« دزدی»که نام دیگر این کار 

 او به روی خود نمی آورد و

 شش ساعت بیشتر کار می کنیم که ما بخاطرش

 شش ساعت کم تر زندگی می کنیم،

 رفیق



 به نفع ما نیست! تو که می دانی این معامله

 ما هم باید روشنایی را بخریم

 باید نان را بخریم،

 باید لباس را بخریم،

 حتی اگر خود ما ساخته باشیمش

 ه ما چیزی را مجانی به این دنیا داده ایم[]فروشنده توجه نمی کند ک

 این معامله به نفع ما نیست و 

 تو این را می دانی، نه؟

 خود تو این را به من یاد داده بودی!

 ت کم خیالم از این بابت راحت شود،به من بگو این را می دانی زیرا الزم است دس] 

 که باالخره کسانی فهمیده اند

 ی فهمند[که باالخره کسان بیشتری م

  ،مبارزه گریزناپذیر است

 چرا که این معامله اصال به نفع ما نیست!

 

* 

 

 

 این کار در بدن تو ادامه پیدا می کند، عشق  من

 بخشی در من،

 بخشی در درون تو،

 ن تنها چیزی است که ما داریم ای

 تنها چیزی را که داریم نباید به آسانی از دست بدهیمو 

 تکار باقی می ماندو او همواره صادق و درس

 اما آنچه را ما تولید کرده ایم به قیمت بیشتری می فروشد

 و سعی می کند باز هم به قیمت کمتری از ما بخرد،

 او آدم درستکاری است، زیرا اخالق برای اثبات درستکاری او به وجود آمده

آدم های درستکاری و زیرا که ما برای به دست آوردن حداقل آنچه که می خواهیم الزم است همچین 

 را بشناسیم!



 کار درست برای او همین است

 گرسنگی دادن به ما!

 و کار درست برای ما همین است

 اعتصاب!

 روزهای اعتصاب به ما نشان می دهد که کیست این دشمن؟

 که کدام است این دشمن؟

 که چیست این درخت،

 که چیست این درخت؟                         

 که چطور میوه می دهد این درخت؟                         
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 همچین آهنگی در گوش هایمان می پیچید: ه یاد داری وقتی اعتصاب تمام شدرفیق آیا ب

 من، آه زندگی عزیز  

 چطور باید بپذیرم که تو را برای همیشه از دست داده ام؟

 من... آه زندگی عزیز  

 رده می پرسی، می پرسیدی:تو انگار از یک درخت م وقتی اعتصاب تمام شد

 «امیدی نیست؟»

 امیدی نیست؟

 خیلی ها مثل تو می پرسیدند و فقط بعضی ها جواب می دادند که:

 «امید در ماندن است!»

 ای رفیق ریشه هایت را جا نگذار!

 یکدیگر را ترغیب می کردیم،و در کنار پرسش آن آهنگ، 

 مدیم، که رو به دشمن فریاد بزنیبه هم جسارت می دا

 همچنان که موجودات کف جنگل به تنه ی مرده ی درختان جسارت جوانه زدن می دادند،

 به هم جسارت می دادیم 

 که ما نیز ارزش این را داریم در سعادت بمیریم

 که نخواهیم پذیرفت این زندگی عزیز را برای همیشه از دست داده ایم

 و فریاد می زدیم:

 اعتصاب تمام می شود،»



 مام شده اما شما که می دانید ما هنوز زنده ایم،این اعتصاب ت

 شب خوابتان نمی برد،

 زیرا ما درس هایمان را آموخته ایم!

  می دانیم

 می دانیم

 ما می دانیم که زنده ایم

 مرگ خود یقین پیدا کند می میرد، نه؟[به ]راستی کسی که 

 «عزیز حساب می کنیمو ما هنوز روی این زندگی 

 دشما اشتباه می کنی

 تو به من بگو،

 تو باز به من بگو،

 چیست این درخت؟                                     

 

* 

 

 

 ]ما شکست خورده بودیم و تو باز می گفتی:

 «نباید دلسرد شد»

 خودت دلسرد نبودی

 گرچه اشک می ریختی!

 و می گفتی دنیا صدای ما را خواهد شنید

 اشتباه می کنید

 اعتصاب شکست نخورده

 تصاب شکست نخوردهاع

 وقتی چشم های ما روشن شده

 وقتی ما فهمیده ایم که:

 [کیست دشمن!

 تو می گفتی:

 شما باید فردا جهانی را که ساخته اید پس بگیرید،



 این جهان را پس بگیرید!

 این جهان را پس بگیرید!

 تنها یک چیز را از دست می دهید: زیرا اگر همه چیز را هم بگیرید

 ا!ر جیرهایتانزن

 !یدپس بگیر دجهانی را که ساخته ای رفقا

 انبرای خودت

 و برای فرزندانتان

 می آیند و  و برای کسانی که بعد از ما

 رفقا باید این جهان را پس بگیرید

 و باید زنده بمانید

 و برای زنده ماندن باید مبارزه کنید

 و برای زنده ماندن ضروریست که مبارزه کنید!

 

* 

 

 تان را به آواز فرحبخش این زندگی از دست ندهید:ضروریست که ایمان

 ونه ایمانتان را به این زندگی از دست می دهید؟گرفقا چ

 درحالی که این دنیا مرده ای بیش نبود،

 اگر شما آن را زنده نمی کردید؟

 رفقا چگونه ایمانتان را به این زندگی از دست می دهید؟

 باره زنده شود،شمایید که این زندگی را می میرانید تا دو

 آنچنانکه این بار به آفرینندگانش هم زندگی بخشد

 رفقا چگونه ایمانتان را به این زندگی از دست می دهید؟

 درحالی که پیش از شما هم کسانی بوده اند،

 درحالی که پیش از شما هم زندگی بر مرگ پیروز شده است؟

 رفقا!

 این زندگی شمایید،

 دست می دهید؟ از چگونه ایمانتان را به خود

 این ها را اعتصاب به تو یاد داده بود،



 همچنانکه به ما هم یاد می داد.

 نمی شود روی هیچ اعتصابی اسم گذاشت شکست خورده

 آنچنانکه نمی شود روی مرگبار بودن هر زخم کاری حساب کرد.

 

* 

 

 امروز بر سر این است:ی ضروری مبارزه 

 زنده ماندن ما.

 بر سر زنده ماندن آن هاست همچنانکه مبارزه فردا

 و همچنانکه در جای جای این شهر نوشته شده:

 کسی که امروز زخمی ست فردا معالجه می شود!

 !کسی که امروز زنده است فردا به میدان مبارزه برمی گرددو 

 

* 

 

 فردا مجبور است به میدان مبارزه برگردد،کسی که امروز زنده است 

 زیرا که این غریو زندگی است،

 غریو زندگی است که او را به پیش می راند،

 به پیش...به پیش

 و چند قدم جلوتر در زندگی چیزی است

 که شعله می کشد

 که روشن می کند!

 ]و اینطور است که چند ساعت کوتاه نمی شود شب را دیگر احساس کرد،

 که شب ناپدید می شود[

 که می سوزاند و

 در این سرزمین سوخته

 ای رفیق

 ی نیستوقتی نان

 وقتی آبی نیست



 باید]باید[ باز به میدان مبارزه برگردی

 و مبارزه ی دیروز را باز از سر بگیری

 فردا باز از سر خواهیم گرفت رفقا زیرا،مبارزه را 

 هیچ چیز مال هیچ کس نیست، و همه چیز مال همه کس است...

 

* 

 

 غیره منتظره ...

 و نابهنگام

 مانند بهمن

 صدایت را باال نبر!

 شاید که زیر آوار سرد این دنیا بمانی.

 از سرما خوشت نمی آمد یا از گرما؟راستی تو 

 ه سرد بود،دست هایت همیش

 پاهایت همیشه لخت بود

 تنت همیشه الغرچشم هایت همیشه خیس   و  و

 ]با اینحال می گفتی دلم گرم است به رفقایی که در راه به ما می پیوندند[

 نمی آمد یا از گرما؟راستی تو از سرما خوشت 

 «من از چیزی که زیرش بمانیم خوشم نمی آمد، همین!»

 پس نباید از آن صدای نابهنگام و غریب خوشت بیاید، نه؟

 ندیدی، شاید هم فقط سر تکان دادی،تو خ

 اما در صدایت آواز شادی بود گرچه تمام روز را برای درخت ها گریه کرده بودی!

 «غریب خوشم می آید چونکه زیرش آن ها می مانند نه ما.من از آن صدای نابهنگام و »

 نه ما زیر هیچ آواری نخواهیم ماند

 زیرا که ما بسیاریم

 زیرا که ما بسیاریم 

 قلب های گداخته مان را داریمو 

 ،و دست های مشت کرده مان را

 سوال درستی نیست،



 ما تنها دست های مشت کرده مان را داریم!

 

* 

 

 دست هایش را داردهنوز مروز ای رفیق کسی که ا

 فردا مجبور است دست های مشت کرده اش را به سان پرچمی که از اعماق زندگی

 از اعماق قلب تپنده ی رنج

 سربرافراشته بلند کند. 

 به سان پرچمی که از اعماق این زندگی سبز می شود،

 که می روید،

 که می رویاند،

 چیست این درخت؟

 ت؟در کجا ریشه دارد این درخ

 به کجا ریشه می دواند این درخت؟
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 ای رفیق تو که از هیچ چیز نمی ترسیدی حاال کجایی؟

 ،ایستاده ای ی کارخانهکنار دستگاه هاآیا باز 

 ،خاموشی

 آرام 

 و نگاه می کنی

 نگاهت مثل کسی ست که چشم سومی دارد

 چشم سوم راه سومی را می بیند، که با این 

 کمونیست شده ای!و دیگران می گویند که تو 

 و تو می گویی

 درست است چون من فهمیده ام 

 اگر نمی توانی زنده بمانی

 و اگر می خواهی زنده بمانی

 به دنبال کسی برو که سالح در دست دارد

 ما آن ها را در روزهای اعتصاب شناختیم

 سالح ها را هم همان روزها دیدیم

 تی تو از هیچ چیز، از هیچ چیز نمی ترسیدی!راس

 ه جای دنیا را زیر پا گذاشته بودیهم

 و می گفتی:

 تو نجات پیدا کرده ای، من هم

 ببین چشم هایمان روشن شده

 و می بینم مرگ من و تو آنقدرها هم چیز وحشتناکی نیست 

 اگر رفقایی را به زندگی برگرداند.

است که ضرورت ] بله تو در آخرین نامه نوشته بودی که به هم برگشتن من و تو فقط وقتی ممکن 

 این مبارزه ایجاب کند[

 

* 

 

 به یاد بیاور ای رفیق زمانی که:



 ،یکنار دستگاه های کارخانه می ایستاد

 ،م کوچکی داشتی اما کارگر بزرگی بودیاتو که اند

 :یاز من می پرسید

 «آیا این مبارزه کار سختی خواهد بود؟»

 راسی نداری!نکه از این کارهای سخت هو ابتدا سخت بود درک کردن ای

 :من به تو جواب دادم

 «آیا زندگی تا به اینجا کار آسانی بوده؟»

 رفیق این راه را تماشا کن

 روزهایی را که پشت سر گذاشته ایم تماشا کن!

 این مبارزه هرگز کار آسانی نبوده،

 این مبارزه هرگز کار آسانی نخواهد بود

 زیرا که وعده ی بزرگترین چیزها را می دهد،

 اید ]باید[ اولین قدم هایمان را برداریم!و ما ب

 و ما باید به این پاها و به این دست ها اعتماد کنیم

 تو رفیق

 همه عمر در کارگاه ها و تولیدی ها کار کردی

 اما میبینم چیزی برای پوشیدن نداری، می لرزی

 پاهای کوچک و سردت را می بوسم

 ت رادست های سردت را می بوسم و چهره ی رنگ پریده ا

 و چون خدایانی که در مجسمه ها زندانی شده اند ستایشت می کنم

 ستایشت می کنم

 باید به این دست ها اعتماد کنیم،

 زیرا این مبارزه کار آسانی نیست

 اما باید به راه افتاد

 باید به راه افتاد

 زیرا یک کارگر گذشته ی یک کارگر است

 و هر کارگری، کارگرهای دیگر!

 

* 



 

 ای مسافر!

 کجا می روی،

 کجا هستی؟

 کیست که به من لباس سفر قرض دهد تا من نیز در پی تو روان شوم؟

 از دشت ها، از جنگلها و از دریاها می گذریم،

 چه می خواهیم ما؟

 زندگی که هر انسانی در نخستین دعاهایش آرزو می کند!

 می کند! وزندگی که هر انسانی در نخستین بوسه هایش آرز

 ، این است آنچه انسان می خواهد،نخستین دعاها

 همچنان راه خود را در سر باالیی این کوهستان خشک ادامه می دهیم،

 هر روز جوانتر، 

 و هر روز حریصتر از دیروز 

 ما نمی میریم 

 تا وقتی درد آشنایمان را دفن نکرده باشیم،

 این طوفان هر یک از ما را برای لحضه ای به لرزش انداخته

 شتراک ماست،و این نقطه ا

 همچنان در این راه پیش برو،

 انتهای راه گورستانی ست که ما در آن می خوابیم

 اما آن ها در آن دفن خواهند شد!

 

* 

 

 به پیش!

 نگاه کن!

 ر زنده ی زندگی به یغما برده است،باد دست هایت را از آواز س   ببین

 و هربار که در این مسیر پر پیچ و خم باد را می شکنیم

 شیمانیمان کم می شود.از پ

 مبارزه نه،



 دست شستن از مبارزه پشیمانی ست.

 

* 

 

 از من و تو شایان بلند کردن پرچم این مبارزه است یشباگر کسی را سراغ داری که 

 او را به من نشان بده،

 تا به او تبریک بگویم

 و این پرچم را 

 و سنگین را[این پرچم دوست داشتنی ]

 در دست های او بگذارم

 ،رزه ی سهمگین را بر دوش او هم بیندازما بار این مبات

 آیا چنین کسی هست؟

 ]آیا کسی پیدا می شود که حاضر باشد سنگ زندگی ما را باال ببرد؟[

 همه سکوت می کنند زیرا هرگز چنین کسی نیست و این رسالت انقالبی 

 تنها بر دوش های ماست

 خته ایم،، این المپ را که می بینی ما سارفیق زیرا ای

 این المپ نیاز انسان را برآورده می کند 

 و ما

 و یک کارگر، پدرت

 پس تا اطالع ثانوی من و تو ای رفیق

 پشت سرمان جا گذاشته ایم گرچه هم را در این جاده،

 پرچم سرخ این مبارزه را نگه می داریم!
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