
 

 

 های یک کارگر تحت تعقیب از نامه
 

 

 (ی آخر نامه)
 

 
 

 

  فرهاد روشن



 

 .که گمان می کنند می توانند آتش مبارزه طبقاتی را با دهانشان خاموش کنند" انقالب"برای پیامبران 

… 

 ببین تو به اندازه ی یک دانشجو جوانی،

  .ببین تو به اندازه ی آسمان از ما دوری

 ی قطار خودت را جمع می کنی،روی صندلی در کوپه 

 پاهایت را در آغوش می گیری

 و به خواب سختی می روی،

 مانند یک دانه ی کوچک که می خواهد درخت شود،

 مانند قطره ای آب که می خواهد دریا باشد،

 مانند یک پرنده ی تنها که می خواهد پرواز کند،

 زمستان که می رسد به آرامی از خواب بیدار می شوی

  :دازه ی یک دانشجو تعجب می کنی و می گوییبه ان

  «چرا هیچکس به من نگفته که قرار است به زمستان بخوریم؟» 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر هانس تامبروک ،1930معدنچیان اعتصابی، :تصویر

Streikende Bergarbeiter  , 1930 

Hans Tombrock  



 

 از نامه های یک کارگر تحت تعقیب

 )نامه ی آخر(                                     

 

 

 و بگو آنان می خواهند نور زندگی را با دهانشان خاموش کنند!

 ولی این زندگی جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند

 هرچند آن ها ناخشنود باشند،

 زیرا که آنان دشمنان زندگی هستند! 

 

 

 

 

 

 تعقیباز نامه های یک کارگر تحت 

 

 نامه ی سوم:

 برای پیامبران "انقالب" که گمان می کنند می توانند آتش مبارزه طبقاتی را با دهانشان خاموش کنند.
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 ] رفقا

 رفقا 

 کسی است که می خواهد با شما گفتگوی محرمانه ای داشته باشد،

 او پسرخواهر من است

 و پسر یک کارگر معدن

 و یک کارگِر معدِن جوان.

 وش های من می گوید:او در گ

 اگر یک درخت جوان را قطع کنید

 تمام درخت های جنگل اشک خواهند ریخت،

 او در گوش های من می گوید:

 اشک جنگل کم کم در دل های آن ها نفوذ خواهد کرد

 و دل های آن ها را تاریک خواهد کرد!

 کسی است که می خواهد با شما گفتگوی محرمانه ای داشته باشد!



 اهر من استاو پسرخو

 و احتماال یک کمونیست![

 ...و به نام انسان

 و مانند شعر که  انسانی است،

 که این انسان به چیزی احتیاج دارد،

 که چیزی از این دنیا می خواهد،

 و تو درحالیکه به پسر خواهر من خیره شده بودی، می گفتی:

 ما هم مانند همین شعر به چیزی احتیاج داریم،»

 دیگران نه 

 «من به دور شدن احتیاج دارم اما

 راستی هنوز سفر کردن با قطار را به همان اندازه دوست داری؟

 من و تو زیاد با هم سفر کردیم، نه؟

 آیا تا بحال فکر کرده ای چرا جدا شدن تا این حد برایمان آسان بود؟

 انگار تمام مدت همسفر بودن تنها بهانه ای بود

 برای بیشتر دور شدن،

 وشحالی ندارد کهآیا جای خ

 ما مسیرهای مختلفمان را وقتی به هم نزدیک بودیم پیدا کردیم؟
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 راستی من و تو زیاد با هم سفر کردیم نه؟

 و تو هر بار به سرزندگی گذر،

 به بی پروایی گذر،

 بدون اینکه یکدم چشمت را از شیشه ی قطار برداری می گفتی:

 «آدم را همین آدم می کند» 

 آدم کرده بود،تو را همین 

 دور شدن،

 خودت که اینطور می گفتی.

 خودت که می گفتی

 اگر از خاکت،

 از سرزمینت دور نشوی،

 طولی نخواهد کشید که مثل  دانه ای جوانه بزنی.

 اونوقته که دیگه کاری از دستت بر نمیاد،»

 اونوقته که اون خاک برای همیشه تو رو می گیره،



 تو رو میکشه،

 خاک باشه،وقتی پاهات تو 

 «آسمون دشمنه

 تو را همین دور شدن آدم کرده بود،

 خودت که اینطور می گفتی.

 و ناراضی گالیه می کردی:

 «نمی فهمم چرا رفقا باید به من پیامبر بگن؟»
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 پیامبِر جوان!

 یک بار هم از من پرسیدی:

 «دلم می خواد بدونم چطور کمونیست شدی»

 ست شدم.و من نتوانستم بگویم چطور کمونی

 تمام این زندگی،

 تمام روزهایی که پشت سرگذاشتم از من یک کمونیست ساخته است

 برای جواب دادن به این سوال باید تمام این زندگی را برایت تعریف می کردم،

 آیا تو فرصت گوش دادن به تمام سرگذشت مرا داشتی؟

 داریآیا تو که روزی ادعا می کردی فرصت گوش دادن به سرگذشت من را 

 اسمم را بخاطر می آوری؟

 اسمم را بخاطر بیاور.

 ای پیامبر، 

 من اسم تو را مانند روشن ترین آسمانی که به عمرم دیده ام به یاد دارم،

 ]و دوستانت را،

 مانند باد، مانند آب

 و مانند آفتاب[

 اسم تو آنجا نوشته شده است،

 در آسمانی که این روزها نزدیکتر از همیشه

 انگیز ستاره های دورش را به ما می رساند.آهنگ غم 

 گوش کن،

 آنکه این سرنوشت را می شنود کیست؟

 تو اکنون گوش هایت را از مزارع پنبه پر کرده ای

 و چشم هایت را از آب شفاف و سرِد برکه

 ]به همین خاطر مثل طبیعت بکر و دست نخورده ای[



 و مانند پیامبری که قلبش آسمان حقیقی اش است

 را سه بار شسته ای  قلبت

 قلبت را سه بار شسته ای                            

 و چشمت را سه بار شسته ای همچنانکه دست هایت را

 و با قلب پاکی که خسته است دور خودت می چرخی و می گویی:

 «بهتر است برویم درباره ی این واقعه ی عظیم بنویسیم»

 درباره ی خیزش کارگرها!
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 کارگر نبودی،تو یک 

 همچنانکه امروز هم نیستی،

 با اینحال با غمی که از ته دل نورانی ات می آمد

 ]به رسم پیامبران دیروز[                                                   

 می گفتی:

 «رفقا برای رسیدن به زندگی بهتر راه بدی را در پیش گرفته اند»

 ]به رسم پیامبران در هر دوره ای[                                                   

 تو از خود رفقا بهتر می دانستی

 سازش تا مرحله ای معین ضروری ست،

 تو از خود رفقا بهتر می دانستی اتحاد تا مرحله ای معین ضروری ست،

 تو از خود رفقا بهتر می دانستی،

 دشمن تا مرحله ای معین همان دوست است!

 امروز هم فکر می کنی بهتر از خود رفقا می دانی مرزهای تحمل آدمی تا کجا کشیده می شود؟آیا تو 

 تا دشت های سبز،»

 تا رودهای روان

 «و یا تا خورشید؟

 همه ی این ها تا چه اندازه می تواند زیبا باشد

 وقتی انسان گرسنه است؟

 سد،تو نمی دانستی که خورشید نمی تواند به آنجاها ]پایین ها[ بر

 عذر خوبی داشتی 

 تابحال آن پایین ها نرفته بودی.

 «من فکر می کنم خیلی تنهام!»

 تو خیلی تنها بودی ]و احساس من این است که[

 امروز هم تنها هستی.



 تنهایی برای یک پیامبر همان مردن است، نه؟
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 تو می گفتی تنهایی همیشه هم بد نیست،

 در واقع بیشتر وقت ها خوب ست،

 ع بیشتر وقت ها تنهایی همان آزادی ست.در واق

 درست است تنهایی همیشه بد نیست

 اما مردن همیشه از زنده بودن بدتر است و 

 من فکر می کنم تنهایی سفر کردن همان مردن است،

 در واقع من فکر می کنم هر چیزی به تنهایی مردن است

 راه رفتن،

 کار کردن

 و مبارزه به تنهایی همان مردن است.

 احساس من این است که[  ]و

 انسان در مرگ همیشه نا امید است.

 ]و احساس من این است که[

 انسان در مرگ همیشه غمگین است.

 ]و احساس من این است که[

... 
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 ای پیامبِر غمگین

 و تو به همین اندازه تنهایی

 و تو به همین اندازه تک افتاده ای 

 به اندازه ی آسماِن بدون ستاره،

 اندازه ی آسمان در مرگ.به 

 در محاصره ی تنهایی این چنین عظیم

 آیا تو اسم مرا ]و رفقا را[ به یاد می آوری؟

 و آیا هنوز هم تکرار می کنی:

 «نمی فهمم چرا رفقا باید به من پیامبر بگن؟»

 و حواس پرت می پرسی:

 «می دونم که یه کارگری اما بهم بگو چی شد که یک کمونیست شدی؟!»
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 ه رسم مبارزه:ب

 ای پیامبر

 تو گفتی هرگاه اسم مرا از یاد بردی

 به آسمان نگاه کن،

 آسمان بسنده است،

 در آسمان اسم مرا بازخواهی یافت،

 آسمان اسم مرا می داند،

 آسمان اسم مرا فراموش نمی کند،

 آیا این زیبایی شگفت بسنده نیست؟

 انگشت اشاره ات را به سمت آسمان می گرفتی

 اینکه کنار ما می ایستادیو با 

 انگار از نقطه ی بسیار دوری ]از آسمان[ حرف می زدی،

 انگار آسمان بودی،

 انگار باورت شده بود ،

 تو فرزند آسمانی و 

 ما فرزندان زمین،

 یک پله پایین تر از زمین.

 آنجا ]از پایین[

 تو آسمان بودی،

 تو آسمان هستی

 ]دوست جواِن من

 سنگینی نبود، آسمان آنچنان هم بهای

 آسمان آنچنان هم بهای سنگینی نیست،

 اگر زمین را برای ما جا می گذاشتی[

 و گرچه تو نمی گفتی، اما گاه دست هایت به ما می گفت:

 می خواهم به آسمان برگردم»

 «من عاشق آسمانم!

 و باز حواس پرت می پرسیدی:

 «چی شد که کمونیست شدی؟»
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 بدهم[]تو باعث شدی به خودم جواب 

 آنجا ]پایین[

 مادرم مجبور شد مرا در سرما

 و بدون تجهیزات پزشکی ]در پستویی نم دار[ به دنیا بیاورد.

 پدرم می گوید پیش از اینکه گریه کنم دست های مشت کرده ام را،

 رو به آن ها 

 و رو به دنیایی که آنجا ]در آسمان[ جریان داشت تکان دادم،

 مادر!»

 «بیزارم! مادر من از این دشمن

 مادرم سرش را بلند می کند،

 مادرم گریه می کند،

 مادرم نفس نفس می زند:

 «من هم تمام عمر از این دشمن بیزار بوده ام»

 من از این دشمن بیزار بودم.

 به آسمان نگاه کن،

 آسمان بسنده است.
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 مادرم گریه می کرد.

 پدرم خیره به آسمان،

 از دست نده،در گوش های من می گفت: امیدت را 

 انگار به مرد بزرگی می گوید.

 در گوش های من می گفت: امیدت را از دست نده،

 فقط در مرگ نا امیدِی کامل است.

 در گوش های من می گفت: و ما هنوز زنده ایم.

 پدرم ]که تا جوان شدن من زنده ماند[

 هنوز امیدش را به آسمان

 ]و البد به دست های نامرئی تو[

 بود. از دست نداده

 پدرم دست هایش را از هم باز کرده بود،

 دست گشوده ای که نشانه ی تسکین بود اما

 هیچوقت فراموش نکن من هم گریه ام گرفت 

 گرچه باید همچنان ادامه می دادم.
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 من امروز متوجه شدم بعد این همه دور شدن،

 بعد این همه سفر کردن،

 ناگهان تو یک جایی گم شده ای

 بار برفراز جهان چرخیده اند اما تو را پیدا نکرده اند،وعقاب ها دو

 پس این یعنی تو یک جایی گم شده ای.

 مادرم گریه می کرد، پدر و مادرم خسته بودند، خواهرم هم.

 «من از این دشمن بیزارم»

 سرت را به شیشه ی این قطار تکیه بده.

 پسرم من می روم اما تو زنده بمان،»

 قول بده،

 قول بده،

 «بده! قول

 مادر سرش را تکان می داد.

 خاطرات می گذرند،

 گویی تو تمام نعمت های جهان را با خود برده ای

 و عقاب ها و پرنده ها تو را پیدا نمی کنند و تو شرمگین نجوا می کنی:

 «آرزو همان شهوت است.»

 و مادرم گریه می کند، 

 وفادار نمی ماند!من می دانم او به اندازه ی مشقت های زندگی به عهد خود 

 و من صدای پدرم را باز می شنوم،  

 پدرم به گوش من می گوید:

 مگر ما بلد نیستیم خوب زندگی کنیم؟ »

 ما مجبوریم توی کثافت زندگی کنیم،

 «ما مجبوریم بچه هایمان را توی کثافت به دنیا بیاوریم.

 همچنانکه مجبوریم توی کثافت بمیریم

 همچنان تکرار می کردم:و آن هنگام که مادر مرد من 

 بدرود مادر »

 «من کمونیست بعدی هستم

 من مبارزه بعدی هستم

 من مبارزه بعدی هستم.
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 پس مبارزه اینگونه آغاز می شود:

 وقتی ]در پایین[ ما به دنیا می آییم،

 وقتی ]در پایین[ هر روز مبارِز بعدی به دنیا می آید،

 رزه است،وقتی ]در پایین[ به دنیا آمدن همان مبا

 وقتی ]در پایین[ به دنیا آمدن همان دلیل برای مبارزه است.

 وقتی ]در پایین[ و از یکجایی به بعد ما می فهمیم برای زندگی

 و به احترام زندگی

 باید چیزهایی را که قبل از این

 از مدرسه و از تلویزیون

 ایم  کنار بگذاریم، و از مبارزانی که تا به امروز هیچوقت مبارزه نکرده اند یاد گرفته

 «اونوقته که تازه همه ی مبارزا می فهمن که این مبارزه است»

 و مبارزه یعنی:

 جنگ برای مرگ

 و مبارزه یعنی:

 جنگ برای زندگی

 و مبارزه یعنی:

 «همه ی اینا باالخره باید به یه جایی برسه، درسته یا نه؟»
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 تو می گویی:

 کردن یه عده برای زنده موندنه،اما این جنگ نیست، این فقط کار »

 این کاریه که همه می کنن

 «اما شما همیشه سخت می گیرید

 اگر آنجا ]در پایین[

 هر روز مادران بیشتری قبل از اینکه بچه هایشان را در آغوش بگیرند می میرند

 و پدران بیشتری نمی توانند به خانه هایشان برگردند،

 این جنگ است

 جنگ بگوییم!و ما مجبوریم به این 
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 آنجا ]در پایین[ وقتی همه از غم مشترکی رنج می برند



 و همه گویی به یک سفر طوالنی ]شاید با قطار[ احتیاج دارند 

 برای آدم شدن،

 برای دوباره زنده شدن،

 و برای اینکه دوباره امید خود را به دست آورند،

 مبارزه ی تو چیست؟

 مشترکی رنج می برند، آنجا در ]در پایین[ وقتی همه از غم

 آیا دیدن کسانی که می خواهند پا به پای تو به میدان مبارزه بپیوندند

 چه چیز می خواهد جز چشمانی باز؟

 چشم هایت را باز کن،

 چشم هایت را بازکن!

 به تو می گویم این چشم ها را باز کن

 این چشم ها را باز کن،

 ای مبارز بعدی

 ای کمونیست فردا،

 قوی ترین تالش ها می شود. گرسنگی موجب

 کارگران کار کنید،

 تا ثروت اجتماعی بیشتر و بی نوایی شما بیشتر شود،

 کار کنید تا با فقیرتر شدن دلیل بیشتری برای بیشتر کار کردن

 و بیشتر بی نوا شدن داشته باشید.

 این است قانون ناگریز سرمایه،

 کار بیشتر، فقر بیشتر!

 مایه کسی که از همه همه چیز را می گیرداین است قانون ناگریز سر

 نباید کار کند!

 ای رفیق 

 ای انسان دور

 ای انسان شبیه

 «چرا باید همه جا گویی یک تن واحدیم با هم رنج ببریم؟»
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 و سوسیالیست این است:

 کسی که می گوید آنکه کار می کند و آنکه ارزش کار دیگران را تصاحب می کند

 با هم در تضاد هستند

 و تو می خندیدی:



 رفیق این کینه رو بزار کنار،»

 بیا هرکاری می کنیم برای همه باشه،

 برای همه ی انسان ها

 برای وحدت همه ی انسان ها

 برای پیشرفت همه ی انسان ها،

 کمی از خود گذشتگی چیز بدی نیست،

 «باور کن این ایده ی محتمل تری است.

 گذاشته می شود،باوجود هرچه رنج است که بردوش های ما 

 باوجود دنیایی که در دستان ما، خود را پیدا می کند،

 باوجود کاری که انسان را از پای در می آورد،

 من می گویم تنها راه تن دادن به مبارزه است،

 من می گویم تنها راه فهمیدن مبارزه است،

 من می گویم تنها راه وحدت برای مبارزه است

 که قبول کنیم و تنها راه مبارزه این است

 در این مبارزه من باید طرفم را مشخص کنم،

 تو هم.

 تو باز خندیدی، شاید بخاطر نور اول صبح بود

 ]یا این زیبایی شگفت واقعا معجزه ات بود،

 یا این زیبایی شگفت

 میراث تو بود:

 همچون باغی که در نقطه ی بلندی باشد،

 [.و باران های درشت به آن برسد

 د و با همین صورت درخشان گفتی:صورتت می درخشی

 بهتره یه سری چیزارو قبول کنیم رفیق،»

 «بهتره یه سری چیزارو ساده تر بگیریم رفیق

 سوسیالیسم ساده شده ی تو این بود:

 کنار آمدن با تضادها.

 تو گفتی:

 «اگه با همه ی اینا کنار بیاییم یه روزی همه چی اونجوری که می خوایم میشه»

 که واقعا امیدواری[]و بنظر آمد 

 اما من می گویم تنها راه مبارزه است

 تا سالمتمان را باز یابیم،

 اما من می گویم تنها راه مبارزه است 

 تا عزت انسانی مان را باز یابیم،



 اما من می گویم تنها راه مبارزه است

 تا مادرهای مان را که قرار بود زنده بمانند بازیابیم،

 راه مبارزه استاما من می گویم تنها 

 و اگر غیر از این باشد سوسیالیسم یعنی هیچ!

 ]و بنظر آمد که تو واقعا امیدواری[
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 آنجا ]در آسمان[

 ظاهرا من و تو در یک روز به دنیا آمده ایم!

 خانواده ی تو و نزدیکان از زایمان بدون درد و پزشکان چیره دست دچار حیرت شدند،

 د بالیدند.و بخاطر پیشرفت انسان به خو

 تو در این میان گریه می کردی،

 تو در این میان کودکی بودی که باید،

 کودکی که زندگی اش را با جیغی گوش خراش 

 اما زندگی بخش شروع می کند.

 مادری که بعد از انجام چنین کار بزرگی احساس آرامش دارد

 خواهد کرد! وخوشحال است که کودکش در چنین روزی و در این نقطه از دنیا زندگی

 وپدرت می گوید:

 «خوش آمدی پسرکم، همه ی این ها برای توست!»

 گوش کن

 گوش کن

 گروهی به آرامی هم خوانی می کنند:

 خوش آمدی پسرکم، همه ی این ها برای توست،»

 خوش آمدی پسرکم، همه این ها برای توست،

 «...پسرکم همه ی این ها برای توست!

 همه ی دنیا برای توست،

 کافی ست بتوانی آن را با دست های کوچکت بگیری.فقط 

 همه ی دنیا را داشتی

 و باز گریه می کردی،

 تو در این میان کودکی بودی که باید!

 وقتی بزرگ شدی همه ی این ها را پس زدی،

 فکر می کردی همه ی این ها را پس زده ای.



 داری اولین بار که جلوی در کارخانه دیدمت فکر می کردی وظیفه ی مهمی

 وظیفه ی مهمی داشتی باید همه ی ما را نجات می دادی

 و این برای توی تنها سخت بود

 و این برای توی تنها سخت است

 زیرا آن ها همچنان و سرسختانه به تحسین پیشرفت های بشر نشسته اند

 و با تپانچه های پدرانشان از آنچه برای آن هاست

 م پاسداری می کنند،و از آنچه ما نیز سهمی از آن می خواهی

 به من بگو تو تپانچه ی پدرت را ته کدام دریاچه انداخته ای؟

 ]تظاهر نکن فراموش کرده ای

 یقین دارم که روزی به یاد خواهی آورد.[
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 معجزه تعبیر شد به نفس تو،

 معجزه تعبیر شد به چشم هایی که چون رودی بودند،

 کرده استیا دریایی که عصایی آن را دو نیم 

 و نگاه آخرین

 و نگاه اولین.

 ای آیه ی معجزه 

 ای اولین ایمان آورده

 ای نام انسان های دردمند و ای گرمای دنیایی دیگر،

 ای پیامبر،     ایستاده جلوی درکارخانه و ایستاده در برابر گرما،

 اولین بار که دیدمت چنین آدمی بودی،

 اولین بار که دیدمت چنین چیزی می گفتی:

 «من هشدار دهنده هستم»

 باشد که نجات یابید،

 باشد که نجات یابیم.



 از همان روز بود که رفقا روی تو اسم گذاشتند پیامبر

 و کسی بود که گفت:

 «دوران پیامبرها به سر آمده»

 و کسی بود که گفت:

 «ما پیامبر نمی خواهیم»

 و کسی بود که گفت:

 «جا قطع شود پیامبر را بیرون بیندازید که سنتش همین»

 و کسی بود که گفت:

 «این جا تا دلت بخواهد معجزه داریم، پیامبر می خواهیم چکار؟»

 به این رفقا نگاه کن،

 نگاه کن!

 این ها معجزه ی این زمانه هستند،

 ما روی این مردان اسم گذاشته ایم

 مردان دیروز،

 مردانی که امروزشان را برای دیروز زندگی می کنند،

 فردا هم.

 معجزه این است که همه ی ما دیروز آنقدر قرض باال آورده ایم که تنها امیدمان این است که

 امروز کار کنیم

 و فردا مقروض نباشیم

 و معجزه این است که خیلی از رفقا مردند در حالی که هنوز دین دیروزشان را صاف نکرده بودند.
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 و خاک آن ها را پس می زد

 ها خودداری می کرد.و خاک از قبول کردن آن 

 خاک: این مردن نیست،

 این فرار از زندگی ست.

 خاک: کاِر آب این است، زندگی بخشیدن.

 خاک: آب اگر یخ شود زندگی را پس زده است.

 و می دانی آب تصویر خود را نمی بیند و ما خود را می بینیم،

 ما رفقایمان را می بینیم 

 و آب را هم.

 ک نمی تواند انقالب را برای همیشه دفن کند،و معجزه این است که حتی خا

 زیرا پشت سر مرده های ما پسرانی هستند،



 زیرا پسران ما روی خاک ایستاده اند

 و اگر این زنده بودن نیست پس چیست؟

 شما می خواهید نور زندگی را با دهان هایتان خاموش کنید،

 درحالی که این زندگی نور خود را کامل می کند،

 خوش نداشته باشیدهرچند شما 

 و زمانی که این واقعه ی عظیم واقع شد 

 .شما نمی توانید آن را انکار کنید

 ]وقتی یخ ها آب شدند

 و زیر پای شما متزلزل شد،

 آیا انکار چه خواهد بود جز غرق شدن؟[

 و کسی بود که گفت:

 «بنده خدا پیامبر است»

 حداقل اجازه بدهید یکبار دعوتش را انجام دهد.

 پیامبر حرفت را بزن!

 پیامبر حرفت را بزن،

 پیامبر حرفت را بزن،

 تو چه چیز داری برای گفتن؟
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 و تو وقتی به حرف آمدی شمایلت به پیامبرها می خورد،

 و معجزه ات انگار زیباییت بود،

 ]تا همین حد زیبا بودی[                                        

 کردی، مدام به پشت سرت نگاه می

 هنوز نفهمیده بودی چه چیز را جا گذاشته ای!

 و گفتی:

 این انقالب هرچیزی می خواهد،

 در کنارش کارگرها هم باشند بد نیست

 در کنارش کارگرها هم باشند بد نیست

 در کنارش کارگرها هم باشند بد نیست.

 صدا همین طور رسا، صدا همین طور محکم،

 سه بار به سمت خودت برگشت،

 باالی کوهی گفته باشی انگار

 و انگار که این تمام دنیاست که صدای تو را به سمت خودت برمی گرداند،



 در کنارش کارگرها هم باشند بد نیست...

 و مانند انسانی که برای اولین بار انسان را درجمعش دیده است

 ترسیده و نگران گفتی:

 این برای همه ی ماست»

 برای به زیر کشیدن حکمرانان بد

 برای دنیایی بهتر،

 اما این کار، کاِر کارگرها نیست.

 «]این کاِر انقالبی های حرفه ای است[

 این کاِر انقالبی های حرفه ای است،

 این کاِر انقالبی های حرفه ای است...

 ]که تو را نمی ترسانند،

 زیرا انقالبی های حرفه ای فرصت جمع شدن ندارند،

 به تنهایی برای خود کافی هستند.[ زیرا انقالبی های حرفه ای هرکدام

 شما نمی دانید کی باید به راه افتاد،»

 «قلب من قطب نمای این انقالب است
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 و ما وقتی به تو نگاه می کردیم شمایل پیامبری را می دیدیم، 

 که حاضر است رو به دو قبله نماز بخواند.

 ] و ما وقتی به تو نگاه می کردیم کسی را می دیدیم،

 حاضر است برای  طرف مخالف این انقالب اشک بریزد،که 

 که فقط برای طرف مخالف این انقالب اشک می ریزد.[

 و ما وقتی به تو نگاه می کردیم شمایل پیامبری را می دیدیم،

 که حاضر است به قبله ی دیگری مسلمان شود.

 ] و ما تو را می دیدیم،

 اما تو خود را نمی دیدی،

 ه بودی![زیرا خود را گم کرد

 ایمان تو متزلزل بود، چون ساقه های گندمی که با وزش باد به هر سو می روند.

 خوشبختانه ما هرگز روی تو حساب باز نکرده بودیم،

 این قلب بشر است

 این قطب نمای جهان است،

 اما ما قلبی را دوست داریم که در سینه ی یک کارگر و برای یک کارگر می تپد،

 توقلب خیر و زیبای 



 و زیبایی شگفت چهره ات نباید ما را وسوسه کند.

 دوست جوان من این انقالب مردهای کثیف تری می خواهد که اتفاقا دست هایشان را با خودشان آورده اند،»

 که اتفاقا ایمان دارند انقالب از دست های کثیف شروع می شود،

 که اتفاقا دو دست دارند

 برای جا به جا کردن کوه ها

 «ساختن کوه ها. و برای
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 ای پیامبر شمایل زیبای تو

 آخرین چیزی ست که مبارزه ی ما می خواهد،

 همچون بارهای سنگینی که دریا آن ها را به زیرمی کشد،

 درحالی که ما رو به باال داریم.

 ]راستی خودت متوجه هستی که چقدر برای این مبارزه بار سنگینی هستی؟[

 ای پیامبر شمایل زیبای تو

 و کفش هایت که حتی از دل زمین پاکیزه تر هستند،

 آخرین چیزی ست که راه درست را نشان می دهد.

 و انقالب چون گندم های تازه درو شده از بین انگشت هایت لیز می خورد پایین،

 چون تو اهل هدر دادنی

 و در مبارزه ای هستی که در کتابها دیکته شده است

 ت که مبارزه را می آموزد.و نمی دانی که تنها مبارزه اس

 آری تنها جان فشانی کافی نیست

 و بزودی مجبور خواهید شد از قله ی زندگی باال بروید

 و سپس به زیر افکنده می شوید

 و اولین سقوط شما در برابر زندگی 

 سخت ترین سقوطتان خواهد بود،

 خواهد آموختزیرا آنچه را تاکنون یاد نگرفته ای زندگی خود با تنبیه به تو 

 و مبارزه خود به ما خواهد آموخت

 و مبارزه خود به ما خواهد آموخت!

 ]و مبارزه خود به ما آموخت[
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 تو غمگین بودی و باز از من پرسیدی:



 «رفقا چرا باید به من پیامبر بگن؟»

 و افسوس گذشته ات را می خوردی.

 «چیزشان را بدهندبرای گرفتن همه چیز رفقای زیادی باید حاضر باشند همه »

 دوست جوان من، 

 تو همه چیزت را نداده بودی با این حال می گفتی:

 «گذشته ات را داده ای برای هیچ»

 و گمان می بردی گذشته ی تو به تنهایی همه چیز است.

 من به تو گفتم:

 باید حاضر باشی نه تنها گذشته ات را »

 «آینده ات را هم در این راه بدهی

 بخوابیم و خواب روزهای خوش گذشته را ببینیمما نمی خواهیم 

 و خواب دنیای بهتری را،

 ای پیامبر این دعوت به خواب نه،

 فراخوانی برای بیداری ست،

 تو هم بیدار شو

 بیدار شو!

 ما نان ارزان تر می خواهیم،

 اما فقط برای اینکه با قدرت بیشتری دنیای امروز را سرنگون کنیم.

مخالف انقالب فردا بلکه مخالف نان ارزان امروز هم هستی، چون می دانی هرچیزی و هر قدمی مقدمه ]اما  تو نه تنها 

 ای است برای رسیدن

 و رسیدن چیست؟[

 

* 

 

 ]ما تو را از خواب خوشت بیدار کردیم نه؟[

 سرت را به شیشه ی این قطار نزدیک کن،

 ببین!

 در این دشت دندان های فیل کاشته اند.

 ه دنیا آمده چه چیز به یاد می آورد،کودکی تازه ب

 آیا به یاد می آوری؟

 چه کسی بود که گفت از این میان چه چیز عایدمان می شود؟

 دندان های فیل!

 چه کسی بود که از شرم صورتش را پوشاند؟

 ]همه ی صورتش را![



 هیچ انقالبی از شرم در نمی آید،

 شرم خودش یک جور انقالب است،

 شرم نوعی خشم است.

 آن روزها در درون تو هنوز حتی ذره ای خشم احساس نشده بود،

 آنچه امروز هم احساس می شود همین است،

 تو هنوز گریه می کنی،

 همانگونه که باید،

 و آن کودکان هنوز وقتی به دنیا می آیند فریاد می زنند:

 «مادر من از این دشمن بیزارم!»

 همانگونه که باید!

 خیلی بدی دیده ای از خواب می پری،و تو هربار انگار رویای 

 از خواب می پری،

 سرت به شیشه ی قطار می خورد و هراسان می پرسی:

 «چه کسی بود که من را از خواب بیدار کرد؟ ]شما؟[»

 از این خواب خوش؟

 و هراسان فریاد می زنی:

 «من حاضرم همه ی این ها را با همه ی شما تقسیم کنم!»

 گویدانگار همه ی تاریخ می 

 و تپانچه ی پدرت که زیر اقیانوس ته نشین می شود!

 «من حاضرم یه انقالبی باشم!»

 اما از انقالب وحشت داری،

 انقالبی که انقالب نمی خواهد،

 تو هر چیزی را فقط وقتی می خواهی که هیچ شود، نه؟
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 دوباره آرام بگیر!

 و دوباره سرت را به شیشه ی قطار تکیه بده،

 نگاه کنو دوباره 

 و پاسخ بده،

 «چیست آنچه باز تو را می زاید؟»

 تو می گویی:

 زمان!»

 کتاب هایی که خوانده ام



 شخصیت های رمان های روسی

 و در آخر تو نیز به من بگو!

 «بگو آن چیست؟!

 چیست که تو را باز می زاید؟

 و من جواب می دهم:

 «نم ندارد!ببخش ولی مادِر من نه رغبتی و نه وقتی برای باز زایید»

 و حیرت زده می شوی

 چطور یک زن ده بچه به دنیا می آورد!

 و من به تو می گویم:

 «اگر فرزند مادرم هستم باید این را قبول کنم!»

 و من به تو می گویم:

 «اگر فرزند مادرم هستم مجبورم این را قبول کنم»

 که بعضی زن ها راه های پیشگیری را بلد نیستند،

 ندارند؟[]و فرهنگش را 

 که بعضی زن ها دهمین بچه شان را که به دنیا می آورند می میرند .

 معموال زن های فقیری هستند[« بعضی زن ها»]که این 

 ای نخستین فرزند که از دامان الهه ی تقدس،

 از دست های ظریف یک زن زاده شده ای فراموش نکن

 هر زن تنها یک بار هر فرزند را می زاید

 و تو می گویی:

 «آن دیگری زمان است!»

 و تو می گویی:

 «باید بیفتیم دنبال حق سقط جنین برای آزادی زنان»

 تنها راهش همین است.

 و مانند ایزد عشق که خبر دارد همزمان با زمین آفریده شده

 تو نیز می خواستی بدانی با چه چیز همزمان آفریده شده ای!

 اما راه حل ساده و عامیانه ی ما این بود

 به پدرت زنگ بزنی و از او بپرسیکه 

 که همزمان با چه چیز آفریده شده ای،

 او می گوید:

 «با همه و برای همه چیز و نقطه ی شروع همه چیز!»

 و در این دایره ی چرخان تو نتیجه ی هیچ چیز نیستی،

 به آسمان نگاه کن 

 همه چیز نتیجه ی توست!



 برای آزادی زن ها،بهرحال ولش کن بیا برویم دنبال حق سقط جنین 

 برای آزادی همه ی زن ها!

 برای آزادی دنیا،

 برای آزادی همه چیز.
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 پیامبر ما را ببخش اما ما به قلب تو

 و به قطب نمای قلب تو کافر شده ایم 

 و ایمان داریم که تو به دنبال تغییر دادن دنیا نیستی

 و ایمان داری مشکل از خاک بد است نه از ریشه

 داری می شود این درخت هزار ساله را از خاک بدش جدا کردو ایمان 

 و ایمان داری ما نباید شالق کارفرما را بشکنیم

 و ایمان داری می شود همین شالق را داد دست کسی که اهلش باشد،

 که خوب باشد.

 آری تو نمی خواهی این دنیا را تغییر بدهی

 و ما هم چنین انتظاری از تو نداریم.

 رسی چرا؟پریشان می پ

 و من تنها می توانم جواب بدهم:

 «چون تو یک کارگر نیستی»

 و ما نمی توانیم سرنوشت خودمان را تغییر بدهیم مگر آنکه خودمان آنچه را ]خودمان[ ساخته ایم تغییر دهیم،

 مگر آنکه خودمان این دنیا را تغییر دهیم.

 ]قبول داری که ما این دنیا را ساخته ایم؟[
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 خواهرم دیروز چهارمین فرزندش را به دنیا آورد[]

 او ]خواهرم[ می گوید:

 «به دنیا آوردن یک بچه ی دیگر عذاب نیست...»



 خواهرم در گوش های من می گوید:

 «عذاب، به دنیا آوردن این بچه در میان سنگ های سیاه است»...

 جیغ می کشید:

 در میان سنگ های سیاهی که»

 «به خاک برمی گردندقبل از اینکه بمیرند 

 و بیشتر دلتنگ می شوم،

 دکتر می گوید او مریض است

 سنگ همان انسان است

 و البد سنگ سیاه همان انسانی ست که در معدن کار می کند،

 ]و البد انسانی که در معدن کار می کند همان کارگر معدن است

 و البد کارگر معدن همان انسانی است که طبیعتا باید زود بمیرد

 این ناراحت کننده است و

 اما البد تقصیر هیچکس نیست![

 و البد چون شوهرش کارگر معدن است دکتر به این نتیجه رسیده است.

 تجویز دکتر این است:

 دوری از سنگ های سیاه

 از آسمان سیاه

 از درخت ها، از پرنده ها، از برکه ها و از هرچیزی که سیاه است.

 ببخشید آقای دکتر،»

 شود سفیدی مطلق،این که می 

 «این که می شود زندگی شما

 این که می شود آسمان

 آن هم آسمان بدون ابر،

 یا نه می شود آسمان

 آسمانی که می بارد،

 که خیس می کند

 اما خودش خیس نمی شود.

 می خواهیم بنده خدا آنقدری خوب شود که به بچه هایش و»

 سنگ سیاهی که نان می خواهد و آب، برسد

 «که رنگ عوض کند نمی خواهیم

 من بیشتر دلتنگ می شوم،

 دکتر اخم هایش را در هم می کشد: ]فرصت حرف زدن ندارد[

 «آدم ها را با رنگ ها دسته بندی نکنید جانم، مریض بعدی»

 بله درست می فرمایید،



 اما قبول کنید که بعضی سنگ ها سیاه هستند و بعضی سفید،

 ریض،که بعضی انسان ها سالم هستند و بعضی م

 همچنانکه بعضی کارگر هستند و...

 اینجا ]در آسمان[ چه کسی فرصت گوش کردن به همچین حرف هایی را دارد؟

 آیا قبول داری که یک آدم دلتنگ ]یک آدم مریض[ بهتر است هرچه سریعتر سالمتی اش را بازیابد؟

 آیا قبول داری که یک کارگر معدن بهتر است کمونیست هم باشد؟
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 را به خانه برگردان،خواهرم 

 خیال او را راحت کن،

 اشک ها به بی راهه نمی روند.

 خواهرم را به خانه برگردان و به گوش های او بگو:

 ما فرزندان دلتنگی های خود هستیم، همانند فرزندان تو!

 خانه ی خواهرم را پیدا کن و به او بگو،

 بگو:

 ما بزرگ می شویم در دامان دلتنگی های خود

 او بپرس: آیا قبول داری ما باید سالمت خود را پیدا کنیم؟و از 

 و هر دو به باد گوش دهید، در باد صدایی است، در باد صداهایی است که می گویند:

 یک کارگر معدن باید یک کمونیست هم باشد.
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 و بخوان تا به یاد بیاورد

 و بخوان که انسان های دردمند یکدیگر را پیدا می کنند

 و بخوان

 آنجا ]در پایین[ 

 و برای سنگ های سیاه

 خواهرم خیلی زود بیوه شد.

 خودش در گوش من می گوید:

 ]آنچنانکه دیگران هم پشت سرش می گویند[

 «سنگ های زیادی مرا خراش داده اند»

 و باز با صدای خیلی آرامی می گوید:

 «ب می کندبه دنیا آوردن چهار فرزند در میان سنگ های سیاه، قلب سنگ را هم آ»



 مانند آب

 مانند آب

 مانند آب

 که درد است

 که اسم دیگرش رنج است،

 بخوان

 حتی این جا در اعماق

 کارگری که در معدن ذغاِل سنگ کار می کند

 خودش ذغاِل سنگ نیست.

 بخوان حتی اینجا در اعماق

 زنی که قلبش آب است

 و دست هایش آب است

 و پاهایش آب است

 و چشم هایش آب است

 ندارد.هیچ 

 بخوان دریغا انسان که همیشه انسان باقی می ماند

 و همچنان احتیاج هایی دارد که رویا از پس برآورده کردنشان بر نمی آید،

 دریغا انسان که حریصانه زندگی را می خواهد

 دریغا انسان]که در هرحالتی[ نام دیگرش زندگی ست،

 دریغا ای رفیق

 برای ما که هرگز هیچ نداشته ایم

 ید، دارایی بزرگی ست.ام
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 و بخوان

 در این راه ]در راه انقالب گرسنگان[ قلب انقالب با شماست،

 قلب انقالب از کارهایی که انجام می دهید غافل نمی ماند

 قلب انقالب را تکه تکه هم کنی از تپیدن نمی ایستد

 می دهد. ]قلب انقالب چنین چیزی ست[قلب انقالب را تکه تکه هم کنی، هر تکه اش به هزاران رفیق جان دوباره 

 تو عینک های خیس از اشکت را پاک می کنی و می گویی:

 «متاسفم شما کار سختی می کنید!»

 درست است کار ما سخت است اما 

 به ترحم نه، به همرزمی که از سختی آن بکاهد احتیاج داریم.



 کمی که به خود می آیی می گویی:

 «من تا آخرش با شما هستم»

 باز می پرسی:و 

 «چرا فکر می کنی یه کارگر معدن باید یه کمونیست هم باشه؟»
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 ]این صدای کارگرانی ست که جلوی کارخانه می خوانند،

 آیا این یک سرود است،

 آیا این یک هشدار است،

 آیا این هشداری است که دشمنان را همان جلوی کارخانه نگه می دارد،

 تو گفتی:

 «[هست من جرأت داخل رفتن نداشتمنمی دونم اما هرچی »

 و کارگران چنین می خوانند:

 از آن رو که زندگی را دوست داریم سراسر این زندگی را مقاومت می کنیم،

 چنین خواهان، چنین بی تاب، چنین الزم، چنین مشتاق

 به سوی زندگی می رویم

 چنین آرزومند،

 و چنین زنده.

 ما قانون  را می دانیم

 ا زندگی کرده ایم[]ما قانون ها ر

 و قانون این است:

 همواره بترس از روزی که داس زندگی حجاب صبر را از میان بردارد.

 همواره بترس از روزی که ما بردباری را کنار بگذاریم،

 همواره بترس زیرا قانون این است که قانون ها عوض می شوند

 و آیا زندگی نیز این چنین نیست؟

 گره کرده ی مااکنون زندگی در مشت های 

 و چشم های اشک ریخته ی ماست،] آیا گمان نمی کنی که اشک ریختن خیلی وقت ها خود شروع چیزی است؟[

 چشم هایی که از گریه سرخ شده اند و

 دیگر هیچ کس نمی تواند ما را به قبل از این برگرداند

 زیرا که ما از این پس با چشم های سرخ به این دنیا نگاه می کنیم،

 این زندگی سرخ استو 

 چشم هایی که اشک می ریزند سرخ می شوند،                             

 دست هایی که در سرما می مانند سرخ می شوند،                             



 و از جای زخم، خون سرخ جاری می شود،                             

 رود که می فهمد،مانند                              

 یا تن تو که بوی نمک می داد،                             

 یا زندگی که چشم های ما را به روی سرخی این دنیا باز میکند.                             

 ای پیامبر جوان!

 وقتی این زندگی سراسر سرخ است

 ندد.هیچکس نمی تواند چشم هایش را به روی سرخی این دنیا بب

 و قانون این است:

 با هرچه زندگی کنی همان می شوی.

 ]و قانون این است:

 این رنگ زندگی ست که به تن ما نشسته است[

 به من اعتماد کن

 آنگاه که کم کم کارگران بیشتری در معدن ها می فهمند بهتر است یک کمونیست باشند

 حتی تو هم رنگ واقعی زندگی را خواهی دید.
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 چنین می خوانند: و کارگران

 اکنون فهمیده ایم که کمونیسم یک حالت نیست،

 رویایی نیست که باید با واقعیت منطبق شود

 آنچه ما فهمیده ایم این است:

 کمونیسم جنبشی است واقعی برای تغییر آنچه ما را در زندگی ناتوان کرده است،

 زندگی را میسر می کند.کمونیسم برپاخاستنی است واقعی برای گرفتن آنچه ادامه ی این 

 ]کمونیسم یعنی اینکه قبول کنیم اشکال از خاک نیست از درخت است،

 از ریشه های این درخت است

 و الزم است که این درخت هزار ساله را از خاک بیرون بکشیم 

 و الزم است که اجازه دهیم جوانه ها درخت های تنومند فردا باشند[
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 و الزم است قبول کنیم:

 زمانی که این درخت هزار ساله را پایین بیندازیم تنها

 درخت های جوان فرصت ریشه دواندن خواهند داشت.

 رفقا درخت های پیر را، 



 رفقا این دنیای پیر را پایین بیندازید 

 و اجازه دهید

 نیروی جوانی تصمیم بگیرد فردا خورشید از کجا طلوع خواهد کرد.
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 د:گوش کن کارگران چنین می خوانن

 فردا خورشید از هرکجا طلوع کند،

 گرما خواهد بود برای دست های یخ کرده

 و سایه خواهد بود برای رفقای ما!

 گوش کن کارگران چنین می خوانند:

 بگذار آن ها با چشم های خود ببینند زین پس خورشید برای چه کسی طلوع خواهد کرد!
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 کارگران چنین می خوانند:

 بعد از دوازده ساعت کار کردن می خواهیم به خانه برگردیم!بعد از یک روز سخت، 

 مبارزه یعنی این: می خواهیم به خانه برگردیم

 کمونیسم یعنی این: خانه ای الزم است،

 بعد از دوازده ساعت کارکردن خانه ای الزم است،

 در حالی که این دیوانگی نباشد،

 و در حالی که این اثر گازهای کشنده نباشد.

 می آید که ما نیز از خود خواهیم پرسید: و روزی

 که راه خانه از کجا می گذرد؟

 و حتی بدون اینکه بپرسیم و 

 حتی بدون اینکه فکر کنیم راه خانه ی خود را پیدا می کنیم.                                

 و خانه یعنی:

 بدون اینکه بپرسیم!

 و آن راه مال ما خواهد بود

 و آن خانه...

 را می بینم در حال ساختن پرستشگاه برای خودت و  ]تو

 ویران کردن پرستشگاه برای خودت،

 سبدهای آجر را روی سرت به این طرف و آن طرف می بری

 و می گویی:



 امپراطور بزرگ آشور را می شناسی او نخستین گردآورنده ی کتاب بود![ 
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 کارگرها امپراطور بزرگ آشور را نمی شناسند،

 ن گردآورنده ی کتاب را،و نخستی

 با اینحال با چشم های سرخِ روشن کتاب زندگی را چنین می خوانند:

 آیا تو نیز آن آواِز آشنا را می شنوی، آن آواز که در تاریکی به سوی ما می آید، 

 چون نوری که سرچشمه اش را گم کرده است اما همچنان زندگی بخش است

 و یک آن این زندگی روشن می شود

 سی ست که می گوید:و ک

 «زندگی در چنین نور روشنی باید به آدم احساس یک پرنده را بدهد»

 «زندگی را می شناسی؟»

 تو آنقدر تنهایی که او می خواهد مانند یک انسان دست هایت را بگیرد

 و کسی بود که گفت:

 «دست در دست بودن با همچین کسی به آدم احساس یک پرنده را می دهد»

 پرنده،مانند یک 

 او نخستین چیزی است که انسان را به تالش کردن وا می دارد!

 که انسان را به گناه کردن وا می دارد

 که انسان را به جلو رفتن وا می دارد.

 و کارگران چنین می خوانند:

 از دشت های مسطح می گذریم،

 پرنده ها را ببین چه سرزنده آواز می خوانند!

 نی را نمی بینی؟آیا در آوازشان آن شعف انسا

 و تو باز با صدای بلند می پرسی:

 تو یک کمونیست هستی؟

 و من جواب می دهم:

 بله

 و تو می پرسی چرا؟

 برای اینکه هر انسان زحمت کشی خانه ای شایسته ی زندگی کردن داشته باشد!

 ]و برای اینکه هیچ انسانی در این دنیا خانه ای به اسم خود نداشته باشد[

 اما چطور؟

 وری که همه بتوانیم به خودمان فرصت بدهیم،ط

 طوری که هیچ کس نتواند آنچه را برای همه است تنها برای خود تصاحب کند.



 هنگامی که شب چنین به درازا کشیده است

 هنگامی که انسان چنین خسته است

 و هنگامی که زندگی چنین سخت است

 باشی!برای یافتن آن خانه الزم است تو نیز یک کمونیست 
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 و کارگران چنین می خوانند:

 یعنی فهمیده باشی که درست نیست آنچه را ما ساخته ایم تنها یک نفر تصاحب کند

 و مزارع پنبه را به تو نشان می دهم،

 درست نیست که پنج هزار کارگر زیر نور سوزان آفتاب با دست هایشان  پنبه ها را بچینند

 

 و آفتاب را به تو نشان می دهم،

 درست نیست که پانصد کارگر در کارخانه ی دیگری باد دست هایشان از آن پنبه نخ ببافند

 

 و مسیر را،

 کارگرها در کارخانه ی دیگری با دست هایشان دکمه ها را بسازند

 

 و دود را،

 کارگرانی کیلومترها آنطرف تر و در جایی دیگر با دست هایشان مشغول دوختن یک کت باشند.

 قتی آن کت دوخته شددرست نیست و

 هرکدام از آن ها گمان کنند که کاری نکرده اند،

 زیرا آن ها هرگز آن کت را ندیده اند.

 

 ]فکر کن همیشه در دریا زندگی کرده باشی

 و هیچوقت دریا را ندیده باشی

 ولی همیشه تنت سیاه باشد

 و چشم هایت سرخ![

 

 طی انجام می دهنداین درست نیست که آن ها فکر می کنند کارهای بی رب

 زیرا کار آن ها به شکل ماهرانه ای قطعه قطعه شده است،

 زیرا کار آن ها به شکل ماهرانه ای از آن ها دور شده است،

 زیرا هرگز به آن ها اجازه داده نشده است تا در یک آینه به صورت خود نگاه کنند



 و ببیند که انسان وقتی گریه می کند چشم هایش سرخ می شود! 

 یرا آن آینه با توان آهنی یک غول عظیم هزار تکه شده است،ز

 

 چیست آن غول؟

 تقسیم کار!

 و چیست آن نقطه ی اشتراک؟

 کسی که پنبه را می چیند 

 و آن ها که زغال سنگ را از اعماق بیرون می کشند هیچکدام خانه ای ندارند

 و کسی که خانه ای ندارد به یک خانه احتیاج دارد.

 خانه همزمان سقفی ست روی سر همه ما[]که این 

 و کسی که چینن احتیاجی دارد بهتر است کمونیست شود!

 کمونیسم یعنی: از احتیاج هایمان آزادی بسازیم!

 و انسان یعنی: دستی که می سازد.
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 و روزی از راه خواهد رسید که کارگران به دست های خود نگاه خواهند کرد،

 به دست هایت نگاه کن!

 چنان که انسانی به گذشته ی خود نگاه می کند،هم

 یا صخره ای که

 الیه های دیرین خود را باز می شناسد.

 به دست هایت نگاه کن

 همچنان که کالغ سیصد ساله ای آرام و محزون به سیمای یک قصر کهن خیره می شود

 و روباهی که جنگل را چون بچه ی خود می شناسد

 و درختی خاک را.

 نگاه کن تا با تو بگویند  به دست هایت

 چگونه از سنگ خانه ساخته شد

 و از دستی که می سازد 

 انسان

 و تو ای انسان متمدن دست هایت را در حافظه ی مغشوش قرن های متوالی فراموش کرده ای

 و انسان بدون دست هایش نمی تواند،

 خوبی آدم بودن به همین است،

 مگرنه؟



 گوش کن!
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 خوانند:وکارگران چنین می 

 و ما یک روز چشم هایمان را باز کردیم

 و ما یک روز فهمیدیم که این یعنی چه؟

 چرا باید سود ُکتی را که همه ی با هم ساخته ایم تنها یک نفر تصاحب کند!

 آخر این راه به کجا می رسد؟

 این انسان از چه چیز رنج می برد؟ 

 ما در جستجوی آنیم و آخر این راه آنجاست!

 شوربختی مزمن؟ چیست آن

 و تو باز می پرسی:

 «اما چرا یک کارگر معدن باید یک کمونیست هم باشه؟»

 و یک کارگر معدن جواب می دهد:

 «من با هفده سال کار دولتی هنوز قرار دادی ام پس البد بهتره برم کمونیست بشم»

 پیامبر تو چه چیز داری برای گفتن؟
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به این فکر کرده ای که واقعا چرا یک کارگر معدن پیش از آنکه بمیرد باید حتما یک کمونیست ]بعد از تمام این ها آیا 

 هم باشد؟[

 

 فکر کن او پیش از آنکه بمیرد یک کارگر معدن بود، شوهر خواهر من،

 به اضافه ی خواهرم و چند بچه اش.

 ]این یک راز نیست



 در آن بهتر است فکر کنیم هیچکس بدون مزد کار نمی کند[اما قبول کردنش هم سخت است هم به ضرر دنیایی ست که 

 فکر کن!

 او همیشه کار می کرد،

 اما همیشه قرار داد یک ماهه داشت.

 فکر کن!

 او نمی توانست بیش از شش ماه در یک معدن کار کند، طبیعتا زن و بچه اش هم.

 یعنی نمی توانستند. شش ماه یعنی اینکه نمی توانست حق قانونی اش را مطالبه کند، طبیعتا

 فکر کن!

 او به مشکالت تنفسی، دیسک کمر، افسردگی روحی، سکوت طوالنی، تاریکی غلیظ عادت کرده بود، بچه هایش هم.

 فکر کن!

 او در عمق سیصد متری دو شیفت کار می کرد، حاال پسرش به جای او،

 گاهی معدن ریزش می کرد،

 خاک در هوا معلق بود

 و سم 

 و تاریکی

 تاریکی که نمی توانست درد و رنج آن ها را مخفی کند] و 

 و هرکدام از آن ها را از یکدیگر![

 و در تاریکی

 و در اینجور کارهای سخت روزانه پنج کارگر جان ناقابل خود را از دست می دهند.

 ]وقتی مسئله، پیشرفت است،

 جان کارگرها باید چیز ناقابلی باشد،

 نه؟[

 ای پیامبر برابریو تو ای پیامبر آزادی، 

 هنوز به فکر ابالغ رسالت رهایی هستی!  
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 کار سخت چیست؟ 

 یعنی زندگی و طبیعت همیشه بر علیه انسان باشد

 و این یعنی بیشتر از ظرفیت انسان باشد

 بمیرد؟و این یعنی اینکه چرا باید پسر خواهر من دوست داشته باشد یک کمونیست باشد قبل از اینکه واقعا مثل پدرش 

 ]...و او به درختی مبدل گشت![

 فکر کن او تمام این ها را به جان خرید اما وقتی پیر و از کار افتاده مرد، هی می گفت:



 «با هفده سال کار دولتی هنوز قراردادی هستم!» 

 و خواهرم هی ناله می کرد:

 «فقط سه سال مونده بود به بخشش دولتی!»

 ]...پس جامه ی سرد مرگ

 راپوشید![مرد را ف
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 خواهرم اشک هایش را پاک می کند،

 چشم های خواهرم خونی است،

 دست هایش خونی است و

 چشمی در مرگ، چشمی در زندگی

 روشن در تاریکی شب، سه چیز:

 یکی صدا، یکی چشم، یکی دست،

 نخستین برای آواز خواندن،

 آواز خواندن برای یافتن راه

 راه خانه از کجا می گذرد؟

 برای جستجوی مکان درست،دومی 

 مکان درست برای ساختن خانه ای که مال ماست.

 سومی برای ساختن،

 یعنی برای آجرهایی که باید از کوره بیرون بیایند

 و سومی یعنی انسان

 و سومی یعنی خواهرم پسر بزرگش را در آغوش می گیرد

 سخت، بی رحمانه، سرشار از امیدواری

 مو یکدیگر را در آغوش می گیری

 و ناگهان به یاد می آوریم که همه ی این ها را ما ساخته ایم!
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 پسر خواهرم لبخند می زند،

 دهانش بوی شیری را می دهد که از پستان رنج نوشیده است.

 وقتی به جایی می ری که پدرت اونجا مرده یعنی داری می ری یه مبارزه رو شروع کنی!»

 «و این چیزی بدیهی است، نه؟



 باید تقاص پس بده، یعنی یکی

 یعنی حتی دنیا هم دربرابر همه انسان ها،

 در برابر همه ی سنگ های سیاه

 مجبوره تقاص پس بده. ]و اینجور وقت ها دنیا انگار اونقدرا هم بزرگ نیست که تا ابد این شکلی بمونه[

 ... و او قلب جوان خود را بر سرافرازترین شاخسار کاج می نهد

 می کند!و مبارزه را شروع 
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 ]راستی به یاد داری همیشه می گفتی:

 خواهرت از پسرت بیشتر به دنبال مبارزه است،»

 اما زن ها معموال از مبارزه واهمه دارن،

 از به خاک سپردن پسرهاشون واهمه دارن،

 «[عجیبه!

 

 و پسر بزرگ خواهر من ]گرچه واقعا پسر بزرگی نیست[ می گوید:

 زندگی چیست؟» 

 «را می دانم که مال فردا نیست... تنها این

 ...مال همین امروز است

 مبارزه چیست؟

 «تنها این را می دانم که مال فردا نیست...»

 ...مال همین امروز است،

 زیرا یک کارگر معدن هر روز ممکن است در اثر حادثه ای جانش را از دست بدهد،

 و اگر امروز بمیرد،

 ؟فردا برای مبارزه دیر شده است، نه

 مادرم می گوید:

 این زندگی هرچه هست مال امروز است،

 هرچه هست باید از همین امروز شروع شود،

 هرچه هست باید از دیروز جنگمان را برای فردا شروع کرده باشیم،

 هرچه هست بیشتر از هرچیزی به عشق شبیه است!

 

* 



 

کوچک دختری را که دوست دارد می گیرد و  و داستان عاشقانه ی پسر خواهرم اینگونه است که بی محابا دست های

 می گوید:

 بیا زیبای کوچِک من، 

 بیا زیبای افسرده ی من

 در تاریکی زندگی بسیار زود می گذرد         

 و او را می بوسد.

 بیا زیبای کوچِک من ]انگار هر بوسه ای او را به جای تازه ای می برد![

 زیرا زندگی ماِل فردا نیست...

 ه ی هرچیزی را در فردا می دهند]آن ها وعد

 زیرا می دانند فردا امروز دیگری ست برای تو[

 به خود نگاه کن زیبای کوچک من،

 هیچکس به اندازه ی تو زیبا نیست،

 هیچکس به اندازه ی تو الیق زندگی کردن نیست.

 به خودت نگاه کن زیبای کوچک من چون مردی که ستایشت می کند

 و باز او را می بوسد،

 یرا در تاریکی خاطره ی یک بوسه می تواند برای یک مرد امید روزهای روشن باشدز

 و آیا عشق چیزی بیشتر از امید است؟

 من که گمان می کنم در عشق چیزی نیست جز امید»

 زیرا تنها وقتی که امیدم را به فردای با او از دست دادم

 «دیگر عاشق نبودم

 یروز را[ از پای درآوری آن درخت کاج را در آن جنگل پیدا کناگر می خواهی یک روز او را ]دنیای د

 و آن دختر را.

 ]باید آن قلب را پیدا کنیم تا به چیزی که واقعا هستیم تبدیل شویم[
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 و همیشه چیزهایی هست که نمی شود بدون آن ها زندگی کرد،

 چون یک بوسه

 چون یک قلب

 چون نان

 چون آب

 به آن ها رسید، و در نهایِت خواهش نمی توان

 شاید دلیل پیوستن به مبارزه همین باشد،



 زیرا غیر از رویارویی نمی توان کاری کرد،

 زیرا غیر از رویارویی نباید کاری کرد

 و پسرک می گوید: مادر امیدوارم روزی آن را بیابم اما تنهایی نه!

 روزی آن را خواهیم یافت،

 مادر زنده ماندن

 و یک قلب الزم است

 که از قلب تک تک رفقا ساخته می شود،قلبی 

 قلب انقالب!

 و مادر در سخت ترین زمستان ها زنده خواهد ماند

 مثل قلب انقالب!

 

* 

 

 و شوهر خواهرم که ُمرد همه ی آن ها اشک می ریختند،

 باید احساس زیبایی باشد،

 آن موقع را می گویم، 

 بخت زندگی کرده است،همان وقت که یک انسان میمیرد و تو فکر می کنی او خوش

 نان گرمی خورده است،

 جای گرمی خوابیده است،

 روز خوبی داشته است

 واگر غیر از این است تنها هنگامی به جایی که او مرده است برگرد

 که الزم باشد بفهمی چه چیز در مرگ او به این مبارزه کمک می کند،

 پیش از کار وجود نداشته استتنها هنگامی که الزم است بفهمی این انسان همانند خدا 

 و این انسان برعکس خدایش در یکتا بودنش

 و به دلیل یکتا بودنش بی نیازترین نیست

 و تنها هنگامی که می خواهی یک کمونیست باشی!

 باید یک کمونیست باشی...

 

* 

 

 ای پیامبر آزادی،

 ای پیامبر برابری،

 تو اینجا ایستاده ای!

 و برای پسر خواهرماینجا برای ما اول راه است 



 و مشکل تو این است هرکجا می ایستی فکر می کنی آخرش همانجاست،

 مشکل تو این است اول راه ایستاده ای،

 می خواهی ما را هم اول راه نگه داری.

 ای پیامبر فکر می کنی تا کی می توانی کسانی را که عزم سفر کرده اند متوقف کنی؟

 ما نخواهیم ایستاد،

 یستاد زیرا که این یک دریاست،ما نخواهیم ا

 دریایی که از خانه های ما می گذرد،

 از زندگی ما.

 انقالب دریاست،

 زیرا که این تغییر فصل است

 انقالب فصل بعدی است

 انقالب فصل دیگری است

 که دریای خروشان رفقا ما را به سمتش هل می دهد.

 ای پیامبر

 ای فرزند آسمان 

 خروش دریا را بگیری؟آیا تو خواهی توانست جلوی 

 :و آیا تو واقعا به چنین آیه ای احتیاج نداری]

و پیامبران را به ناحق می : و آن ها باز گرفتار خشم آلهی شدند زیرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می ورزیدند

 .[کشتند، این ها بخاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند

 این دریا باید از آسمان آیه ای بیاید،برای زنده بیرون آمدن از خروش 

 اما به یاد بیاور که ما سنت پیامبران را قطع کرده ایم

 و ایمان آورده ایم تنها کسی می تواند ما را نجات دهد

 که از بین خود ما باشد،

 تکه ای از پیکره ی انقالب!
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 و او می گوید:



 سالم مادر»

 این منم 

 «مبارز بعدی

 رم!خوش آمدی پس

 برایت گاو وحشی نگهداشته ام،

 به نام زندگی برای تو نیز گاو وحشی نگهداشته ام.

 آیا به اندازه ی کافی شهامت داری؟

 ای پیامبر!

 تو از گاوهای وحشی می ترسیدی، شنا می کردی،

 می رفتی زیر اقیانوس و فریاد زنان به دنبال تپانچه ی پدرت می گشتی و می گفتی:

 !«فقط همین یک بار»

 و با تپانچه ی پدرت گاوهای وحشی را تهدید می کردی،

 و با تپانچه ی پدرت گاوهای وحشی را از پای در می آوردی!

 باور کنید

 باور کنید

 فقط همین یک بار مادر پیرم را می بوسم،

 فقط همین یک بار بوی گندم های سوخته را می دهد،

 فقط همین یکبار بوی زغال سیاه می دهد،

 ه ناامید فریاد می زند: بوی کسی ک

 ای دوست دیگر نمی توانم از آسمان باالتر بروم! بایست.

 بایست!

 اما او نمی ایستد،

 مادر بچه هایش را بغل می کند و جلوی در به گاوهای وحشی خیره می شود!

 «من از این گاوهای وحشی تا دلت بخواد دیدم»

 گاو وحشی همان درد است،

 همان مرض است،

 ی است.همان گرسنگ

 ]تو می گویی چرا برای شعر یک ذره هم احترام قائل نیستی،

 چرا می گویی گاو وحشی یعنی این، یعنی آن!

 و من فقط می توانم بگویم:

 شعر شبیه یک آدم است،

 شعر آدمی ست که چیزی می خواهد،

 که می خواهد چیزی بگیرد،

 که زنده بودنش بسته به همین است



 چه چیز بدهم اگر گاوهای وحشی، و من می توانم به این شعر

 گاوهای وحشی باقی بمانند

 و من چطور می توانم به این شعر، شعر مبارزه بگویم

 اگر او پیش از اراده ی من خود را فدا نکرده باشد؟[
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 مادر بدون اینکه بداند مبارزه کرد،

 ولی خوبی اش این است که پیش از مردن

 و وقتی جیغ فرزندش را شنید،

 های خود را روی گونه ی او بازشناخت، و اشک

 و وقتی که از دنیا رفت، فهمید کسی را به دنیا آورده

 که مبارزه بعدی است،

 که فکر می کند مبارزه وقتی زیباست که

 امید به انقالب باشد،

 و این انقالب برای همه ی ماست،

 برای زندگی همه ی ما!

 و مادر وقتی از دنیا رفت که فهمید 

 بعدی را به دنیا آوردهکمونیست 

 و کمونیسم یعنی این،

 یعنی این مبارزه را هیچ مرگی متوقف نمی کند.
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 و من و تو در بندرگاهی روشن سوار قایق می شویم

 و تو می پرسی:

 «مادرت برای چه لباس عزا پوشیده است؟»

 و من به نجوا به تو می گویم:

 «برای چیزی که دیگر در میان ما نیست!»

 گفتی:

 «پس او باید همیشه عزادار باشد و همیشه خوشحال!»

 و تو هر چه از گاوهای وحشی دور می شوی بیشتر شجاعتت را باز می یابی،

 تو نمی دانی که این گاوهای وحشی در تن ما زندگی می کنند،

 گاوهای وحشی با تن ما زاده می شوند،



 تو نمی دانی که مادر مقصر این ها نیست،

 گاوهای وحشی همان مصیب ها هستند،تو نمی دانی که 

 تو نمی دانی که گاوهای وحشی عادت می شوند،

 گرچه می گویی:

 ما باید این عادت ها را تغییر بدهیم، مادرها را هم!

 «واقعا فکر می کنی ما می توانیم مادرها را تغییر بدیم؟»

 و گاوهای وحشی که در تن ما با هم گالویز می شوند،

 را مانند سنگین ترین شی دنیا از جیبت بیرون می آوریتو تپانچه ی پدرت 

 وباز می اندازی ته این اقیانوس و به من می گویی:

 «این آخرین بار بود!»

 هربار آخرین بار بود،

 «و بیا فراموش کنیم اینجا کجاست، بیا فراموش کنیم!»

 گرفتار به خود فراموشی،

 ماند زیرا که تو مالک آنیطبق عادت تپانچه ی پدرت زیر اقیانوس منتظر می 

 و طبق عادت حق مالکیت یعنی این،

 یعنی هرچیزی تا وقتی مال توست باید منتظر تو بماند

 و طبق عادت چیزی که منتظرت می ماند لنگر سنگینی کشتی است

 که تو را هم از رفتن هم از غرق شدن وا می دارد

 و طبق عادت حق مالکیت یعنی این

 ، یعنی تو اینجا می مانی

 پیش تپانچه ی پدرت گرچه فکر می کنی روح های زیبا می توانند از واقعیت خود دور شوند!
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 بی نهایت متاسفم اما ما مدت ها دروغ های آن ها را باور کرده بودیم!

 بی نهایت متاسفم اما ما مدتها عادت کرده بودیم،

 شود با وجود آن ها زندگی کرد،بی نهایت متاسفم اما عادت ها عوض می شوند آن هنگام که نمی 

 آن هنگام که می شود بدون آن ها زندگی کرد.

 من متاسفم!

 تو دوست منی و تاسفم را قبول می کنی

 و برای بچه های خواهرم آرزوی سالمتی می کنی

 و می گویی سفر کردن با قطار چیز خوبی است اما حتی باد از بلند کردن چیزهای سنگین امتناع دارد،

 عیت ندارد آنچه تو برای خود از ما می خواهی چون لنگر سنگین کشتی ما را ساکن می کند؟آیا واق

 آیا این واقعیت ندارد که باد نمی تواند یک کشتی را بلند کند؟



 واقعیت این است که نمی شود به باد اعتماد کرد،

 اما واقعیت دیگری نیز هست:

 نمی شود به هیچ چیز این زندگی اعتماد کرد »

 «قرار است خود ما یک گوشه منتظر بنشینیم اگر

 و تو دروغ می گویی که ما خود آن لنگر سنگین هستیم،

 گرچه گاوهای وحشی را در تن خود جستجو می کنی!

 مادرت برای تو گاو وحشی نگهداشته است،

 چه زن مهربانی،

 نگاه کن!
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 نگاه کن!

 م باشدو آنجا در گرگ و میش زنی را دیدم که حاضر بود عاشق»

 «اما مادرم نبود!

 این بخشی از رویای یک پسر نوجوان است:

 آن زن بازوهای سپیدی داشت،»...

 گردن سپیدی داشت و یک صورت خیلی سپید 

 و چشم هایش مانند آسمان سپید بود

 و تنش و موهایش چون خورشید و آب

 «و زندگی در اول صبح می درخشید!

 و اینجا گریه اش می گیرد 

 باز آن رویای شیرین شرم آورش را به خود یاد آوری می کند:زیرا که 

 «حاضر بود عاشقم باشد!»...

 و رویا بود او

 و چشم هایش

 و زیبایی که می شد همچو آسمان نادیده اش گرفت

 و سرتاسر بدنش

 از تپه های برف گرفته تا جنگل های تاریک نمناک بوسه ای بود که باید اهدا می شد،

 یا نمی شد.

 بوسه ای و چون خواهشی و چون صدای پسری نوجوان که در خواب فریاد می زندچون 

 ای به من نزدیک، 

 ای به من نزدیک                     

 و از خواب می پرد.



 تو از خواب می پریدی

 در دهانت طعم نمک بود

 و کلمه ها چون دانه های شن گرم و زیبا بودند و تو گفتی:

 «الزمند!کلمه ها را ببین چقدر »

 فکر کن هر روز شکنجه ات بدهند،

 نه در بندرگاه ها، نه دریاها، صخره ها، کارخانه ها و یا کاغذی سفید،

 کیست که در این میان از خون خود نگهداری می کند؟

 و از ارتفاع صخره ای تا پرنده ای که هرگز برخورد نمی کند.

 از پنجره ی این قطار نگاه می کنم

 تو می گویی:

 «آرزو دارم تمام پرنده ها را پیدا کنیم!»

 آرزو می کنم تمام آن پرنده ها را پیدا کنم،

 تو نیز همچین آرزویی داشته باش،

 مانند حکایتی که هرگز به پایان نمی رسد

 ونصیبی جز این ندارد.

 دریا طعم نمک می دهد

 و در عظمتش چیزی ست که انگار می گوید:

 بردارید،رفقا دست از گریه کردن 

 تمام عمر هم گریه کنید

 مگر می شود دنیای دیروز را در آن غرق کرد؟

 ]مگر این مبارزه یک قدم جلو می افتد؟[

 و در رفتن واژه ای است که می گوید امید داشته باش

 و در امید داشته باش همچین انگیزه ای است

 «ادامه بده!»
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 دریا طعم نمک می دهد، قطار حرکت می کند،

 سفر کردن را خیلی دوست داریتو 

 اما نمی دانی تنها سفر کردن، همان مردن است.

 تو همیشه سوار قطارهای درحال حرکت بوده ای،

 تو هرگز قطاری را به حرکت در نیاورده ای

 حال آنکه در حافظه ی قطار از صدها سال پیش کارگرهایی هست که پوستشان سیاه است اما

 دریا طعم نمک می دهد



 ا را نمی شود با چشم های قرمزشان دید،و آن ه

 چون یک پرنده، چون یک مسیر، چون یک تصمیم،

 همه چیز او می شد و او خود هیچ چیز نبود،

 او همه چیز می خواست و برای خود هیچ نمی خواست،

 آیا هر پیامبری اینگونه نیست؟

 مانند فانوسی که دریا را روشن می کند

 وس را نگه می دارد؟و دست پیری که همواره آن فان

 ای نزدیک به من، 

 ای نزدیک به من                    

 و ای تجسم تمام خواب های نوجوانی

 در گرگ و میش تو را دیدم.

باور داشتی و نه به طعم نمک در دریا خودت را از روی صخره پرت « امید»یک بار هم وقتی دیگر نه به کلمه ی 

 دانم حتی آن روز هم فقط می خواستی پرواز کنی[کرده بوی پایین ]ولی من می 

 دیدمت گفتی:

 «متاسفانه زنده ای!»

 و متاسفانه تا آخر عمرت لنگ می زدی،

 گرچه برای این یک قلم شخصا تاسف نخورده بودی.

 یک بار هم خودت را از روی صخره پرت کرده بودی پایین

 چند ماهیگیر که تو را دیده بودند پیش مردم گفتند:

 «پرنده که خودش رو از رو یه صخره پرت می کنه پایین، عجب بساطیه! یه»

 تو هم گفتی:

 آن ها نمی دانند»

 «آن ها باید بدانند!

 فکر کن هر روز شکنجه ات بدهند

 و آخرش نگفتی که آیا صخره ها هم طعم نمک می دهند یا نه!

 فکر کن دانشجوهای جوان چقدر دنبال فهمیدن چنین چیزهایی هستند،

 صخره ها هم طعم نمک می دهند یا نه؟

 از روی صخره ها!
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 با یک کاغذ سفید و یک خودکار و یک عینک و صورت های متفکر تو را دوره می کنند،

 از روی صخره ها!

 چه کسی است آنکه ایمان می آورد؟

 و تو می خوانی،



 در خواب دیدم که تو ما را فرا می خوانی، 

 آیا این صدای تو بود؟ 

 خدایی از کنارمان گذشت؟آیا 

 در خواب دیدم که آسمان ها خروش برمی آورند و زمین می غرد

 و زنی که تو را پیروز می بیند آن دانشجوها را با تمام شور انقالبی شان پس می زند و در گوش های تو نجوا می کند:

 «بیا و دلدار من باش!»

 تنها برای چند ساعت

 روسپیان مقدسش شروع می کند به اشک ریختن،و بعد از آن چند ساعت درمیان 

 اشک های آن ها را دریا خواهد شست

 چرا که ما بر لبه ی دریا زندگی می کنیم

 و نوک انگشت های ظریفشان خیس می شود

 و تو می گویی:

 «نگاه کنید رفقا چون انسان آفریده شد مرگ نیز آفریده شد!»

 ود سربرخواهد آورد[]و چون مرگ این زندگی را در برگیرد زندگی خ

 و زندگی یعنی این

 و قانون یعنی این

 وچون به آب های مرگ فرا می رسیم زانو می زنیم،

 چطور می شود از این آب گذشت؟

 چطور می شود از این مبارزه گذشت؟

 این صدای دنیاست که به سمت ما بر می گردد

 و این صدای دنیاست که به ما جواب می دهد:

 «استزندگی خود مبارزه »
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 ببین تو به اندازه ی یک دانشجو جوانی،

 ببین تو به اندازه ی آسمان از ما دوری.

 روی صندلی در کوپه ی قطار خودت را جمع می کنی،

 پاهایت را در آغوش می گیری

 و به خواب سختی می روی،

 مانند یک دانه ی کوچک که می خواهد درخت شود،

 باشد،مانند قطره ای آب که می خواهد دریا 

 مانند یک پرنده ی تنها که می خواهد پرواز کند،



 زمستان که می رسد به آرامی از خواب بیدار می شوی

 به اندازه ی یک دانشجو تعجب می کنی و می گویی:

 «چرا هیچکس به من نگفته که قرار است به زمستان بخوریم؟»

 تو هر زمستان همین را می پرسی

 ا سردرگم می کنند خیره می شوی،و به برف های سپید که نقشه ها ر

 آیا در این برف مقدر است به جایی برگردیم که از آن آمده ایم؟

 آیا می شود زمان بیشتری را برای در اینجا بودن صرف کرد، یا نه همواره باید رفت...

 بگذار یک بار دیگر به بیرون خیره شویم،

 ند!انگار زمستان سختی است برای آن هایی که خانه ای ندار

 انگار راه سختی است برای آن هایی که چاره ی دیگری هم دارند!
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 نگاه کن، انگار ته برف های این زمستان گیاهی است که نامش این است:

 «پیرمرد جوان می شود!»

 و هر کس آن را بخورد جوان می شود

 «هرکس!»و تو می گویی:

 زمستان سختی است و خورشید دور است

 است اما همواره یکی استو گرچه خورشید دور 

 و این خورشید نمی تواند دوبار بر دو چکاد یک کوه طلوع کند،

 زیرا خورشید یکی است

 و زیرا زمان آن رسیده که این خورشید تنها برای ما طلوع کند.

 پس مبارزه چیست؟

 تو می گویی:

 «مبارزه، مبارزه است!»

 دنبال فهمیدن این هستی: در برابر من می نشینی و این گیاه را آب می دهی، تو

 مبارزه چیست؟

 و تو می گویی:

 خیلی از کارها را باید برای خودشان انجام داد،»

 دمکراسی را برای دمکراسی

  «و آزادی را برای آزادی

 و مبارزه را برای مبارزه؟

 نه پیامبِر جوان ما مبارزه را می خواهیم برای زندگی،

 برای رسیدن و برای خانه ای و 



 که تو فکر می کنی مناسب امروز ما نیست، آسایشی

 و ما سوسیالیسم را

 و کمونیسم را هم برای همین می خواهیم

 نه برای دمکراسی،

 آیا این از نظر تو چیز بدی است؟!
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 تو می گویی بدی آن این است که دیروز پسرخواهر من را دیده ای

 .همان که کارگر است در معدن

 ونیست شرم دارد،او از اینکه بهش بگویند کم

 اما تو حتم داری که او یک کمونیست است،

 اما حتم داری که او دنبال سازماندهی کارگران است

 و می خواهد اعتصاب راه بیندازد

 و می خواهد این درخت هزار ساله را از ریشه بیرون بکشد!

 کند![]و اما تو حتم داری که او سواد اقتصاد ندارد، و اینطور همه چیز را بدتر می 

 باید با این ها چه کرد؟

 انسانی میان دو خدا،

 دست هایت را به هم می گیری و خورشید همچنان دور است و خورشید همچنان یکی است

 و مبارزه یعنی این

 و زمستان یعنی این

 و پسرخواهرمن در زمستان های سخت و درخانه های کوچک زاده شده است

 استو در زیرزمین های تاریک زندگی کرده 

 اما زندگی ابدی آنجا نیست،

 زندگی ابدی آنجا نیست

 و این است آنچه که سخت است یاد گرفتنش.

 به بیرون پنجره های این قطار نگاه کن، به خانه هایی که مال ما نیستند

 که مال ما نیستند، اما ما آن ها را ساخته ایم!
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 به سمت خودت برمی گرددراستی نمی خواهی قبول کنی که صدای موعظه های تو تنها 

 و به سمت کسانی که پشت سرت ایستاده اند

 و ما حتی اگر تو دل خوشی از تمام این ها نداشته باشی 



 سازماندهی می شویم

 و اعتصاب شروع می شود

 ]و شدت سرکوب هیچ اعتصابی ما را از اعتصاب بعدی نمی ترساند[

 و اعتصاب به تنهایی شروع همه چیز است

 زی ست که تو حتی می ترسی به زبانش بیاوری،و پایان، چی

 ما از به زبان آوردنش ترسی نداریم،

 وقتی زندگی امروز ترس بیشتری دارد.

 این است آنچه ما می خواهیم:

 انقالب برای خود ما،

 انقالب برای دیکتاتوری پرولتاریا!

 تو شانه هایت را باال می اندازی:

 «پس انقالب شما چنین چیزی است!»

 یامبر تو چجور چیزی می خواهی؟!ای پ
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 رفقا 

 رفقا

 کسی که می خواهد با شما گفتگوی محرمانه ای در پناه دیوار

 و زیر تاریکترین سایه ها داشته باشد

 همان کسی است که روزی شما را به سوی نور خواهد برد

 و نور چیست؟

 حقیقت

 و حقیقت چیست؟

 آنچه انسان هست

 و آنچه انسان نباید باشد

 و آنچه انسان می تواند ]و باید[ باشد.

 این است حقیقت که هرچه در اینجا می گذرد دروغ است

 و دروغ این است که تو مجبور نیستی فرمان بردار باقی بمانی

 و دروغ این است که یک دنیا نمی تواند برپایه ی دروغ ساخته شود!
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 رفیق 



 رفیق

 داشته باشد  کسی که می خواهد با تو گفتگوی محرمانه ای

 به دنبال سازماندهی ست

 و به احتمال زیاد خواهد گفت:

 می خواهیم نه تنها انسان را»

 «بلکه دنیایی را که انسان ساخته است آزاد کنیم

 و دنیایی که انسان ساخته است خود ما هستیم رفیق!
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 رفیق برای آزادی انسان،

 برای دگرگونی انسان

 هست،و برای دگرگونی هرچه انسان 

 باید پا به پای کسی که می خواهد با شما گفتگوی محرمانه در پناه دیوار داشته باشد راه رفت.

 اول باید نقشه کشید، مخفیانه و با امکان اجرا،

 بعد باید دل و جرئت داشت،

 یه چیز انسانی 

 یه چیز الزم

 یه چیز بدردبخور برای زندگی، 

 کنیم.بعد کم کم باید نقشه رو برای همه رو 

 «اول توی خونه مون، توی کارخونه پیش رفقامون، توی خیابون جلو چشم همه»

 پس اول باید نقشه کشید،

 بی اینکه کسی متوجه بشه،

 در خفا بدون اینکه برگی تکون بخوره.

 گاهی وقت اجرای نقشه زود میاد

 اما ممکن هم هست که سال ها صرف کنیم فقط برای یه لحظه،

 خوبی و بدی نقشه نداره. دیر و زودش ربطی به

 وقتی زمان اجرای نقشه رسید،

 باید آماده باشیم

 این رو به رفیقت بگو،

 بگو خانواده ش رو آماده کنه،

 بگو ما می خوایم نشون بدیم نور زندگی از آتش هم سوزان تر است

 و هیچکس نمی تواند آن را خاموش کند!
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 تو می گویی:

 «کمونیست شده استپسر خواهرت به احتمال زیاد »

 و اگر از او بپرسی ]همچنانکه من پرسیدم[ جواب می دهد:

 اگر در خانواده ی یک کارگر معدن به دنیا آمده ام»

 و اگر حاال مجبورم در معدن کار کنم

 با اینکه می دانم مرگ بیشتر از هرکجای دنیا از آن جا می گذرد

 «پس مجبورم قبول کنم سراسر این زندگی اجبار است

 پس مجبوریم قبول کنیم سراسر این زندگی اجبار است.

 

* 

 

 به پسرخواهرم گفتم: مانیفست را بخوان،

 خوانده بود.

 گفتم: دوباره بخوان،

 دوباره خوانده بود.

 گفتم: هر روز بخوان،

 هر روز خوانده بود، هر روز خوانده بود، هر روز خوانده بود.

 مبارزه چیست؟

 مسیر بین دو اتفاق.

 چیست؟مبارزه 

 پسر خواهرم نیز مانند همه ی ما بین دو اتفاق زاده شده است

 و این است آنچه سخت است یاد گرفتنش برای تو

 و این است آنچه الزم است یاد بگیریم

 و تو به من گفتی چیزهای دیگری هم هست و یک روز پسرخواهرم از تو پرسید:

 این چیه؟

 هنر مارکسیستی.

 پس این یکی چیه؟

 شناسی مارکسیستی.جامعه 

 پس اون یکی، اون چیه؟

 البد فلسفه ی مارکسیستی!

 «با اینا می خوای ما رو نجات بدی، راه حلت اینه؟» 

 پسرخواهرم وقتی برای یاد گرفتن همه ی این ها نداشت،



 گفتم: کاپیتال را بخوان،

 خوانده بود.

 پس همه ی این ها چه وجه اشتراکی با هم داشتند؟ 

 دیکتاتوری پرولتاریا فکر کنیم!الزم نیست به 

 ]نان ارزان چه؟[

 

* 

 

 ]احتیاج هایمان یک شعر را می سازد،

 احتیاج هایمان ما را به یک شعر عالقمند می کند،

 احتیاج هایمان ما را به یک شعر نزدیک می کند،

 و این احتیاج است که ما را می سازد!

 و احتیاج یک شعر است...[

 ین و در این لحظه ی معین تصمیم گرفتی همراه ما باشی یک تصادف بود،اینکه تو در این قطار مع

 ]یا یک تظاهر![

 اگر تو نباشی در دراز مدت خوب یا بد جانشینی برای تو پیدا خواهد شد،

 این شرایط انسانی چون تو را ایجاب کرده است

 ]و انسانی چون پسرخواهر من را[

 ی تو را خواهد گرفتو به همین دلیل اگر تو نباشی کس دیگری جا

 هر زمان که احتیاج ایجاب کند فرد الزم به وجود خواهد آمد،

 زمان برای انسانی چون ما آماده است 

 و ساده تر اینکه ما باید مبارزه را بیاموزیم

 چیزهایی که امروز می سازیم

 اشتباهاتمان در راه مبارزه، روی تکامل این جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

 خواهم واقع بین باشیاز تو می 

 از تو می خواهم واقع بین باشی

 واقعیت این است:

 که یک کارگر معدن را می توان استثمار کرد اما نمی توان در ضرورت وجود او لحظه ای شک کرد.

 و تو باز می پرسی:

 چطور شد که کمونیست شدی؟

 و من جواب می دهم:

 وقتی یک کارخانه هست چرا یک کمونیست نباشد

 


