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 )گفتم: شعله های آتیش منو یاد انقالب میندازه
 گفت: چرا، فقط چون سرخه؟

 گفتم: نه چون گرمه!

 گفت:ولی انقالب گرم نیست،

 سرده، مثل آبی که روی آتیش ریخته بشه،

 مثل نشستن وقتی یه مدت طوالنی دویدی،

 چیزاست،مثل خیلی 

 خیلی چیزا، به جز آتیش!
  گفتم: انقالبی که من در موردش حرف می زنم سرخه و به اندازه ی آتیش

 گرم 

 تو هرچی می خوای بگو،

 شاید تو داری از یه انقالب دیگه حرف می زنی.

 گفت: تو از چه انقالبی حرف می زنی؟ 

 گفتم: من از انقالبِ کسایی مثل خودم حرف می زنم،
 بِ سرخ!از یه انقال

 خندید: تو کی هستی؟

 گفتم: من یه کارگرم!

 گفت: پس انقالب یه کارگر باید سرخ باشه؟

 بزار ببینم تو هیچ خبر داری که توی این دنیا 
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 چقدر رنگ هست که می تونه روی سرخ بیفته!

 که می تونه قاطی سرخ بشه!

 که می تونه سرخی که تو میگی رو به هررنگ که بخواد در بیاره؟

 از بشه بهش سرخ گفت؟()و ب

 گفتم: بزار برات یه داستان کوتاه بگم

 درسته مال آینده ی دوره

 اما مطمئنم اگر پدرم اونو نبینه
 و اگر منم اون رو نبینم فرزندان ما اون رو می بینن

 اون گفت: وهمین کافیه؟

 من گفتم: اگه شبیه تو بودم کافی نبود

 چون تو یه بچه بورژوای حرومزاده ای!

* 
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 )یک داستان کوتاه(

روزی بود مثل همه ی روزهای دیگر با این حال او بی دلیل همان طور که پشتِ میز صبحانه 

نشسته بود انتظار اتفاق خوبی را می کشید و زمانی که صدای آن برخورد مهیب را شنید از 

ه سمت جا پرید، صدایی بود که می توانست در دل هرکس وحشت بیندازد، اما او مشعوف ب

پنجره دوید. پنجره را که باز کرد مردم زیادی دور چیزی حلقه زده بودند. پیش از این 
که او بپرسد دختر بچه ای که دوان دوان خود را نزدیک دایره رسانده بود باصدای بلند 

 پرسید:

 «یه مجسمه افتاد، نه؟» 

 پسر جوانی از بین مردم به طرف دختر بچه برگشت و گفت: 

 «جون اون یه مرد بود نه یه مجسمهنه دختر » 

 دختر بچه پافشاری کرد: 
 «اما صداش شبیه افتادن یه مجسمه ی بزرگ بود!»

 پسر جوان خندید: 

بله ممکنه از دور اینطور بنظر رسیده باشه، آخه اون خیلی چاق بود و سرش خشک و »

 «سخت بود، عین یه مجسمه

 :او دیگر طاقت نیاورد و از همان جا فریاد زد 

رفیق اشتباه می کنی! اون خود مجسمه بود! صداش رو نشنیدید؟ اون تندیس جهان کهنه »
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ای بود که جهانِ نوی ما اونو به سمت خودش کشید و چیزِ کهنه ای که روی جهان نو بیفته 

ناگریز می شکنه نه؟ این بار از این افتادن، جاذبه که نه قانون جدید این دنیا بر همگان ثابت 

 « که کار نمی کند را دنیای نو اینطور به خود می کشد!شد: کسی 

بهرحال اون مرده و ما خیلی وقت بود انتظار این رو می کشیدیم »پسر جوان خوشحال گفت: 
 «نه؟

و یکی از بین مردم وارد حرف « درسته خیلی وقته، درست از زمان خلقت...»او خندید: 

 «(ی اینارو با انتظار به دست نیاوردیم! دست بردارید رفقا ما که همه»آن ها شد و گفت: 

* 
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1 
 )خلقت!(

 

 چجور آدمی بود؟ )پسر همسایه ی ما(« اون»

 شاید گیاهی بود که از رحم خدای ماده ای روییده است،
 شاید کسی دست های او را محکم گرفته بود و گفته بود:

 «از نیستی به هستی آمده ای، باید خسته باشی!»

 پیشانی و او داغِ لعنت بر

 

 گفته بود:

 عجیبه!»

 اما یه صدایی زیر گوشم مدام تکرار می کرد
 انقالبی باش

 «انقالبی باش

 نه هرگز چیزِ دیگری!

 و قرار بر این شد
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 قلب او در آتش پیکار هر روز بیش از پیش گداخته شود!

 و با قلبی سخت از آتش او یک مبارز بود و 

 ب ختم می شد!خلقت برای او آغازی بود که باید به انقال

 )و خلقت اینگونه کامل می شود(

* 

 )که خلقتش همزمان شده بود با مبارزه(« اون»

 چجور آدمی بود؟

 شاید فرزند مشترک زمین و آسمان بود،

 .یا فرزند آب ها و زمین

 )یا فرزند تضادهای زمانه ای که 

 در آن خلقت همزمان می شود با فالکت

 زه!(و فالکت همزمان می شود با مبار
 

 چجور آدمی بود؟ «اون»

 آیا او برکناره های بلندِ آسمان باشکوه می ایستاد و به سوی بیشتر می رفت؟

 )پرنده ها گفتند که حتی آن ها نمی توانند به آن باال باالها پرواز کنند،

 اما رویاهای یک انسان او را به کجاها که نمی برد!(

 ه مثل نور بر هر چیزی تابیده بود،ما بال هایِ زردِ پرنده ی ظهر را دیدیم ک
 و شاید از روشنی این نور زرد

 باالخره پسر همسایه را هم پیدا کردیم!
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 اون چجور آدمی بود؟

 )و ما باید چه کوه ها و چه دریاهایی را

 برای پیدا کردن پسر همسایه پشت سر بگذاریم؟(

* 

 )و در روزگاری که
 فالکت

 طغیان

 مبارزه 

 وانند از یک آغوش رفیقانه شروع شوند،و انقالب همه می ت

 ما به دنبال پسرِ همسایه می رویم!(

 

 پسر همسایه ی ما آن جاست
 آن جا تپه هایی هست،

 هفت تپه،

  و هفت چشمه ی خروشان آب

 ) و این چشمه ای است

 که تابحال هیچکس نتوانسته است 

 جلوی جاری شدنش را بگیرد
 و خروشان تر نشود،

 همچون رنج،
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 ه می تواند ما را یکی کند.رنج ک

 که ما را یکی کرد.(

 چجور آدمی بود؟« اون»

 ما می خواهیم او را پیدا کنیم،
 می خواهیم او را بفهمیم

 و فهمیده ایم که برای فهمیدن یک انسان باید رنج های او را فهمید،

 او چجور آدمی بود؟

 و ما چطور با هم یکی شدیم؟

 )همه ی ما(

* 

 می پرسد:« اون»

 «پس ما باید ایمان خود را به چه کسی بدهیم؟»
 می گویم:من 

 «هیچگاه ایمان خود را به کسی نمی دهم که از آن ور تپه ها آمده است»

 )که یک بورژوای باسواد و دلسوز است(

 لباس هایش کامال نو است و  

 به همین دلیل گرد و غبار بیش از لباس های کهنه ی ما رویش به چشم می آید!

 زهایی به همراه داردو چی
 که ما تابه حال ندیده ایم و 

 بزرهایی که با خاک اینجا سازگاری ندارد.
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 من می گویم:

 «هیچگاه ایمان خود را به کسی نمی دهم که از آن ور تپه ها آمده»

 زیرا بزرهای او اینجا حتی اگر بروید هم به درد ما نخواهد خورد!

 م کشید و ما این بزرها را از ریشه بیرون خواهی
 به او می گوییم:

 «نه؟ ،تو اهل یادگرفتن هستی»

 پس ما به تو یاد می دهیم!

 بعد تو می توانی آنچه را یاد گرفته ای به رفقای بیشتری یاد بدهی

 اما انتظار نداشته باش،

 آنچه را تو از پشت این تپه ها آورده ای از تو قبول کنیم!

 )اگر مشتاق یادگیری باشی
 تت را به ما ثابت کنی و اگر خلوص نی

 ما برایت بازگو می کنیم کالم زندگی را(

* 
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 )کالم زندگی(

 ایمان خود را به چه کسی بدهیم؟ باید پس

 خود کشتی ها را ساخته است،نیروی با او که 

 او که آب ها را در اطراف نگه می دارد،

 او ما را از دریاها عبور می دهد،
 او پدر زمین است،

 رهاست،او پدر نیشک

 جهان بر دوش های او استوار است! تردید بی

 جهان که بسیار سنگین است،

 سنگین که او را در زیر خود گرفته است، جهانِ

 آیا تو تا کنون چنین انسانی را دیده ای؟
 بی تردید جهان بر دوش های او استوار است.

 و روی کسی که جهان را به دوش می کشد

 می شود حساب کرد نه؟

 ارگر است و تو؟او یک ک
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 او می گوید:

 من کسی هستم که وقتی سرتون رو خم کردید که بذرهای نیشکر رو بکارید»

 «وظیفه دارم شما رو از اومدن اون پرنده ی سرخ خبردار کنم

 وگرنه اون میره
 خواهد شد! استوارو بعد تاریکی بیش از پیش 

* 

 !بله

 در آغاز تاریکی در تاریکی نهفته بود

 آن پرنده ی زرد ظهر را پیدا نکرده بودیم! و ما هنوز

 و ما هنوز او را ندیده بودیم!

 و ما نمی دانستیم که در تیره ترین لحظات

 آن هنگام که ناامید می شویم
 آن پرنده ی زرد،

 رنگِ سرخ امیدوار کننده ای پیدا می کند و 

 به پرواز در می آیدبرفراز سرهای ما  

 !شویدو در دریا تن سرخ خود را می 

 و تن سرخ او

 و زیرا او را به عنوان قربانی انتخاب کرده اند
 می گفت:« اون»

 بله ما به کسی نیاز داریم که از قبل»
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 «در مورد اومدن اون پرنده ی سرخ بهمون هشدار بده، اما کسی از بین خودمون!

 که دورِ هم جمع بشیم

 ش آماده کنیم،که سازماندهی بشیم و تا می تونیم خودمون رو برای اومدن

 اما خیالتون راحت رفقا حتی اگه من
 یا کس دیگه ای بهتون نگه وقتی اون پرنده ی سرخ بیاد

 شما سرهاتون رو بلند می کنید!

 زیرا آن روز نه تنها آسمان

 که زیر پایتان هم سرخ شده است.

 زیر آسمان سرخ رفقا و روی زمین سرخ

 د رویاندو با داس هایی که بذر سبز انقالب را خواهن

 شما سرخ تر از زمین و آسمان خواهید بود حتی!
 تردید به دل هایتان راه ندهید!

 آن پرنده ی سرخ به دنبال شما آمده است

 و شما را گم نمی کند.

* 

 کسی که غیر از این بگوید

 زیر آسمان دیگری ایستاده است.

 از زیر آن آسمان پرنده ی سرخ پرنده بخشنده ای است
 که نه پرنده ای

 از آن ها برگه های مالکیتشان را و از ما 
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  زنجیرهایمان را می گیرد!

 چه کسی است؟ «اون»اما 

 زمین های نیشکر که خون او را نوشیده اند او را می شناسند،

 آیا تو نیز می دانی که او چه کسی است؟

* 

 من او را بین زمین های سبز نیشکر

 و در راه کارخانه دیده ام!

 یاه بودلباس هایش س

 دست هایش سیاه بود

 اما چشم های سفیدش مثل یک سرچشمه ی نور بود که می خواهد

 جاری شود

 و مانند دو تیغ که می خواهد
 بر روی ظلمت خط بیندازد.

 )و بعد از خلقت او گفت که به من عطا کن 

 آگاهی را 

 و زندگی جواب داد:

 آگاهی در تاریکترین شب»

 ه هایت می تواند آن را حمل کندو سنگین ترین فالکتی که شان
 «(به تو عطا خواهد شد

 آیا چشم های او زیارتگاه است؟
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 ابر و باران موهایش؟

 آیا او در چشم هایش آفتاب دارد؟

 آسمان پشت اوست

 و زمین پاهای او
 و ستاره ها استخوان های او که در شب دفن شده اند؟

* 

 اما نه!

 چشم های او زیارتگاه نبود

 ران موهایش نبود،ابر و با

 او در چشم هایش آفتاب نداشت

 و آسمان او پشت او نبود

 و زمین پاهایش
 پس او چه کسی است؟

 صدایی از دور

 )صدایی شبیه به صدای زندگی جواب می دهد(                     

 او یک پرولتر است!

 

 ن می گویم باید در پی او باشیم، م

 )او که یک پرولتر است و 

 الکتاز ف
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 و زنجیر و 

 داغ دوران

 آن چیزی را می سازد که آدمی تا به امروز به چشم ندیده است(

 مانند گمشده ای که به دنبال کودکی خود می رود،
 من می گویم بهتر است هرچه زودتر بفهمیم

 مانند انسان که ابتدا خواهش در او پیدا شد

 و آن اولین بذر بود که امروز محصول آن است!

 «هر انسانی را می توان از خواهش هایش شناخت!» گوید: و او می

* 

 )گوش کن ما آغاز و فرجامی هستیم که این دنیا انتظارش را می کشد(

 

 ما آن فرجام هستیم 
 که همیشه از آن حرف زده اند

 مانند سرگذشتی اساطیری

 و مانند انسانی که چهار دست و پا نشست

 شانه هایش تا آن ها )آن بچه بورژواها( از روی

 تپه هایی را ببینند

 که خدایان بر آن لم داده اند
 و ما در آن نقطه آغاز شدیم!

 و ما در آن نقطه

مانيفستى براى يك انقالب سرخ

20



 زمانی که حتی خدایان محتاج بودند 

 ما برایشان سرپناهی بسازیم آغاز شدیم!

 تو آن تپه را نمی شناسی؟

 )آن تپه ای است که کسی
 بعد از باال بردن هزاران سبد سنگ از آن

 ه پایین غلتیدب

 و زمانی که غلت زنان به پایین تپه رسید، مرده بوده.(

 وی تپه انتظار ما را می کشدرکسی 

 کسانی روی تپه انتظار ما را می کشند.

 چشم هایشان را انتظار چپ کرده است

 صورت هایشان الغر و تکیده است 
 و هرکدام زخمی بر تن دارند

 آن ها زیبا نیستند!

 د تمام عمرشان را کار کرده اند و)وقتی زنده بودن

 بعد از مرگ به انتظار نشسته اند(

 اما به تو قول می دهم بیش از همه شوق دویدن دارند

 و پیش از ما به باالی قله خواهند رسید!
 )ما خواهیم توانست از آن قله باال برویم نه؟(

* 
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 کیست او که به یقین می تواند

 ی کند،و کیست که آن را در اینجا بنا م

 او در کجا متولد شده است؟

 پسر همسایه ی ما،
 در کجا این آفرینش به وجود می آید؟

 آیا خدایان بعد از خلقت جهان با دست های او آفریده شدند،

 پس چه کسی می داند که آفرینش از کجا سرچشمه گرفته است، من می گویم:

 «از او»

 پسرهمسایه ی ما که یک کارگر بود!

 «از او»

 می گویی:و تو 
 «درست است اما او نمی تواند یاد بگیرد!»

 و نمی تواند آمدن آن پرنده ی سرخ را ببیند؟

 و تو می توانی؟

 «بله حتی وقتی خیلی نزدیک نیست»

 حتی وقتی خیلی دور است!

 )گوش کن!(

* 
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 )گوش کن!(

 او پسر همسایه ی ماست، 

 من دیدم که

 ذبح کردند،او را به صورت قربانی روی علف های مقدس 
 وقتی او را ذبح کردند به چند دسته تقسیم نمودند،

 دهان او چیست؟ بازوانش کدام؟ ران ها و پاهایش را چه کردند؟

 او را تکه تکه کردند مانند انسان هایی که از یکدیگر جدا شده اند

 )آیا گمان می کنی که از فکر او ماه پیدا شد 

 و از چشم هایش خورشید

 د وزیدن گرفت، و از نفس او با 

 از ناف او فلک و از سر او عرش و از پاهای او زمین؟
 نه هرگز همچین اتفاقی نیفتاد،

 زیرا او یک آدم ساده بود که در واقعیت زندگی می کرد!(

 و آن ها قربانی خود را پرستش می کنند،

 آن ها صاحب چیزهایی می شوند که از تن او به وجود آمده است

 فراموش می کنند، و سپس او را به کلی

 آفرینش فداکاری و از خودگذشتگی است،
 پس بچه بورژوای عزیز تو یک حرامزاده ای،

 آیا خبر نداشتی؟

* 
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 )آیا واقعا می شود از همچین چیزی خبر نداشت!(

 ای، حرامزادهپس بچه بورژوای عزیز تو یک 

 آیا پدرت در این باره چیزی به تو نگفته است

 ست را مخدوش نکرده باشد؟حسا و تا روح نازنین 
 

 ای، حرامزادهپس بچه بورژوای عزیز تو یک 

 !چون تو از انسان دیگری متولد شده ای که به او پدر نمی گویی

 

 ای! حرامزادهپس بچه بورژوای عزیز تو یک 

 پس بچه بورژوای عزیز رازِ خلقت تو این است

 !و رازِ خلقتِ او که فرزندِ مشروعِ یک کارگر زحمت کش بود
 و خود نیز یک کارگر زحمت کش بود!

* 

 بچه بورژوای عزیز،

 ببخش که من به جای پدرت باید این خبر ناراحت کننده را به تو بدهم،

 آیا قبل از این پدرت به تو گفته بود 

 که تو از آب هایی زاده شده ای که پر از گل های نیلوفر است؟

 ز خاموش نمی شود؟و گفته است که روحی در چشم راست توست که هرگ
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 ،بچه بورژوای عزیز

 واقعیت تلخ است،

 اما همه یک روز باید با آن روبرو شوند،

 من به دنبال واقعیت این دوران می گردم،
 به دنبال آن کس که می تواند آنچه را الیق نابود شدن است به غایت خود برساند!

 یز میل می کردیت را کنار پدر عزاتو نیز بدان که هرروز صبح وقتی صبحانه 

 در واقع دست های مرحمت یک کارگر روی سرت کشیده می شد

 که در زمین های کشاورزی

 فصل های گرم و فصل های سرد کار کرده بود!

 چه قند شیرینی!

 
 پس بچه بورژوای عزیز تو یک حرامزاده ای!

 دهانت را شیرین کن بورژوای حرامزاده زیرا

 د!چشی به زودی تلخی انقالب را خواهی

 )گوش کن، 

 آیا شنیدن این ها برای تو سخت است؟

 و گمان می کنی ما آدم های بددهنی هستیم؟(
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2 
 )پسر همسایه!(

 
 آن کس که ما به دنبال او هستیم، پسر همسایه ی ما

 او صورت کوچکی داشت و مدام سرش در کار خودش بود.

 حتما تو نیز به یاد داری،

 ی نداشتکه او دوست های زیاد

 و بیشتر در فکر این بود آخر ماه کرایه خانه را بدهد

 و چیزی هم باشد برای خوردن، 
 پشت سرش می گفتند:

 «اون آدم کم حرفیه»

 پسر همسایه ی ما در اعتصاب کارخانه شرکت کرد

 اونا می گفتن که اون آدم کم حرفیه

 اما اون کارگرها رو سازماندهی می کرد.

 آدم کم حرفیه اونا می گفتن که اون 

 اما اون با همه ی کارگرهای بخش خودشون حرف می زد
 و بخش های دیگه!

 )و بهشان می گفت برداشت سیاه به چه معنی ست
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 و دیالکتیک(

 و آن ها می گفتند اون آدم کم حرفی بود،

 چطور شد که این همه حرف پیدا کرد برای گفتن

 و آواز برای خواندن؟
 و آواز برای خواندن!

* 

 درم گفت که او گفته است:پ

 «ابر باید بر صحرا ببارد نه؟»

 «تا وقتی دستمزدامون زیاد نشه یقه ی کارخونه دار رو ول نمی کنیم»

 .و تا وقتی اون ابر بر صحرا نبارد

 پدرم هر روز صبح پنجره رو باز می کرد

 کشید:و داد می 
 «آهای یقه ی کارخونه دارو نباید ول کرد!»

 اش رو به صحرایی باز می شود: و انگار که پنجره

 «ابر باید بر صحرا ببارد»

 و رو به صحرا:

 «ما باید دست به کار بشیم»

 قبل از اینکه دیر بشه،
 ،قبل از اینکه دیر بشه

 قبل از اینکه دیر بشه
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 )و همین االنش هم دیر شده بود و او این را می دانست(

 پدر خودش قبال توی کارخونه کار می کرد،

 ینکه عذرش رو بخوان!قبل از ا

 و او تا روزی که اخراج شد
 هی در پیوستن به اعتصاب دست دست کرد

 و هی فکر می کرد 

 آنقدرا هم دیر نیست!

 و هنوز فرصت هست!

 پسر همسایه به پدر گفته بود:

 ما که نمی خوایم همین االن بریم حمله کنیم »

 «امروز فقط داریم مقاومت می کنیم
 ه،درسته برای حمله زود

 اما برای مقاومت هیچوقت زود نیست نه؟

 ما که امروز هنوز نمی خوایم آب رو از دست یزید بگیریم

 فقط چند قطره بارون می خوایم.

 برای تالش کردن

 و برای اینکه بتونیم مثل آدم زندگی کنیم هیچوقت زود نیست نه؟

* 
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 ا بیارد( )پسر همسایه ی ما خیلی قبل از اینکه بفهمد باران باید بر صحر

 واقعا اهل کار کردن بود، اصال او همه ی زندگیش دنبال همین بود،

 که دستش یک جایی بند شود،

 که این یعنی یک کاری داشته باشد،
 که این یعنی شب ها بتواند با خیال راحت بخوابد.

 حاال چند سالی بود که کارش نیشکربری بود،

 پدرم هم چند سالی بود که اخراج شده بود،

 :می گفتند بعد

 پسر همسایه وقتی چند تا از کارگرهای کارخانه را اخراج کردند 

 دچار یک اضطراب دائمی شد،

 می ترسید او را هم اخراج کنند،
 حتی پدر می گفت بی سروصدا افتاده بود دنبال پیدا کردن یک کار دیگر

 برای روز مبادا،

 پدر خودش دیده بود! 

 کردمی  صاب کارخانه شرکت ولی بعد پسر همسایه ی ما توی اعت

 و می گفت:

 «باران باید بر صحرا ببارد!»
 و مدتی بعد می گفت:

 «آب را باید از دست یزید گرفت!»

* 
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 همه می گفتند اون کارگر خوبیه!

 ولی بعد پسر همسایه ی ما توی اعتصاب کارخونه شرکت می کرد!

 و اگر من سال ها پیش به دنیا آمده بودم 

 عر می نوشتم و می گفتم:)درباره ی او ش
 دریا خویشاوند اوست،

 دریا منشاء اوست

 زیرا جهان در آغاز آب بود

 دریای مواج که خواست زیاد شود

 و زمین به وجود آمد!(

 پسر همسایه ی ما یک مدت بعد گفت:

 «ابر باید بر صحرا ببارد درسته»
 اما این همش نیست!

* 

 نجره را باز می کرد،اعتصاب چند ماه طول کشید، پدر هر روز پ

 نباید کم آورد.

 بعد می آمد داخل،                               

 نباید کم آورد.                                                                            

 باز پنجره را باز می کرد 
 و زیر لب زمزمه می کرد:

 «؟چطوره مقاومت کردن را بگذاریم کنار»

مانيفستى براى يك انقالب سرخ

31



 )تحملش داشت تمام می شد!(

 

 می خورد،حصرت بعد                                                    

 نباید کم آورد.                                           
 

 بیرون گاهی هوا آفتابی بود،

 اما هرگز نباید کم می آوردی!

 م می گفت:به گمانم چیزی )شبیه به زندگی( در گوش های پدر

 انقالبی باش»

 «انقالبی باش!

 اما او هرگز به روی خودش نیاورد،
 که چقدر این صدای زیر گوشش امیدوار کننده است!

 )راستی انقالب به معنی حمله است نه؟(

* 

 )ببینم وقتی یه اعتصاب چند ماه طول می کشه

 و تنها جوابی که میگری اینه که:

 بهتره کسایی که دستمزد بیشتر می خوان»

 «خودشون یه کارخونه بزنن
 جواب تو چه خواهد بود؟(
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 گاهی آفتاب مثل تیغ صورتمان را می برید،

 گاهی هم باران می بارید،

 ما پنج هزار نفر بودیم،

 کودک بودیم، پیر بودیم، زن بودیم، بی خانه بودیم، بعضی ها از کار افتاده بودیم،
 بعضی ها هنوز خیلی جوان بودیم! 

 سیاه بودیم و بعضی ها سفید، بعضی ها

  بعضی ها خوش اخالق بودیم و بعضی ها پرنده ی زردِ ظهر را از خود می راندیم

 به یک چیز باور داشتیم اما همگی 

 و آن این بود که:

 باران باید بر صحرا ببارد

 )که دستمزدهایمان باید زیاد شود،
 یا اگر نشد همان دستمزدهای کم را بدهند!(

 سراغ چیزهای غیر ممکن برویم!که باید به 

 که یک روز باید آب را از دست یزید بگیریم،

 )که یک روز باید به انقالب ملحق شوییم(

 

 باید به سراغ چیزهای غیر ممکن می رفتیم
 )و انقالب غیرممکن ترین چیز بود، نه؟(

 و این بود که گاهی ترس برمان می داشت،

 کسانی می گفتند:

 رمون ادامه بدیم وچطوره همینطور به کا»

 «به چیزایی فکر کنیم که به دست آوردنشون ممکنه؟ 
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 )حتی اگر نتوانیم همین ها را هم به دست بیاریم؟(

 پسر همسایه می گفت:

 «چند ماهِ پیش فکر می کردیم اینکه ما با هم یکی بشیم غیرممکنه...»

 ولی االن چی شده ما غیر ممکن رو انجام دادیم،
 رو بزاریم کنار رفقا،پس بیاید غیرممکن 

 تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که:

 غیرممکن رو بخوایم،

 واقعیت اینه که غیر ممکن اونقدرا هم غیر ممکن نیست.

 و ما حرف های او را قبول کردیم زیرا

 او پسر همسایه نبود، زندگی بود که در قامت پسر همسایه با ما حرف می زد،

 ی بود که در قامت پسر همسایه آواز روزهای بهتریاو پسر همسایه نبود، زندگ
 خواند، را می

 و آواز روزهای بهتر او را حتی آن ها می توانستند بشنوند و

 آن ها )آن بچه بورژواهای حرومزاده( تمسخر کنان می گفتند:

 «البد اگر زشتی باید آواز خوندن یاد بگیری»

 و پسر همسایه جواب می داد:

 «س آواز خوندن یاد بگیردرسته اگه زشتی پ»
 و 

 «اگر کارگری مبارزه کردن را»

 و

 «اگر مبارزی انقالب خواستن را»

 و اگر انقالب را می خواهی،
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 پس آغوش ما به روی تو باز است،

 زیرا انقالب غیر ممکن را خواستن است

 و غیر ممکن این زمانه را فقط من و تو می توانیم ممکن کنیم نه؟

* 

 ن است که کارخانه مال ما باشد؟آیا این غیر ممک
 پس ما باید به سراغ این برویم و کارخانه را بخواهیم،

 آیا این غیر ممکن است که بیمارستان خصوصی را 

 و مدرسه ها را 

 و هرچه خصوصی هست را از یک عده بگیریم و به همه برگردانیم؟

 پس ما باید به سراغ غیرممکن برویم.

 رویم زیراپس ما به سراغ غیرممکن می 

 بنشینم تا غیرممکن به سراغمان بیاید،عمر انسان چندان کفاف نمی دهد که به انتظار 
 و آفتاب از آن جهتی طلوع کند که همزمان هم پشتمان را گرم کند و 

 هم چشم هایمان را نسوزاند و 

 هم باران بر صحرایی ببارد که بیش از همه ی زمین های دنیا به آب احتیاج دارد

 هرکسی رویا ببیندو هم 

 و آن کارگر جوان بخش ما شروع کند به آواز خواندن

 و شروع کند به سماجت کردن
 و شروع کند به مبارزه کردن

 و هم زندگی سبز شود
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 و هم انقالب کنیم بدون آنکه قدمی برداشته باشیم!

 )رفقا آیا غیر از این است که عمر انسان کوتاه تر از آن است 

 نیم؟(که به انتظار بنشی

* 

 )بورژوای حرومزاده آیا تو همین االن می توانی چیزی بشنوی؟(
 نیشکر،

 نیشکر،

 نیشکر!

 پسر همسایه به من می گوید:

 «همه عمرش دنبال کار بوده، همین»

 بعد بیشتر عمرش را توی کارخانه کار کرده

 «به اعتصاب هم برای همین پیوسته، برای اینکه کارش را نگه دارد»
 اسد بیگی تاریخ قراره به سراغت بیاد، تف تو روحت

 و تاریخ قراره که به تو یاد بده حتی اگه خودت نخوای!

 بعد پسر همسایه لبخند می زد:

 «چه کارِ غیرممکنِ دیگه ای می تونیم بکنیم؟»

 پسر همسایه ی ما توی اعتصاب کارخانه شرکت می کرد!

 و می گفت:
 ما حقیقت رو پیدا کردیم»

 «ما دور کرده بودنگرچه اون رو از 
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 حاال باید ببینیم این حقیقت چه راه هایی جلوی پایمان می گذارد؟

 می شنوی؟!

 دود

 1دود!
 )من تمام عمرم آن را شنیده بودم(

* 

 )دود سیاه از آسمان باال می رود

 به راحتی 

 تو گویی آسمان پله هایی دارد و

 و دود پاهایی(

 

 .مشت می کردپسر همسایه دست هایش را به سمت آسمان 
 «گوش کنید زندگی دارد به ما درس می دهد»

 )و همین بود که ما گمان می کردیم

 

  

های نیشکر قبل از برداشت دارد، تا برگ های نیشکر بسوزد و بریدن ساقه های نیشکر اشاره به سوزاندن زمین  1

 تسهیل شود، که به آن برداشت سوخته یا برداشت سیاه هم می گویند.
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 ،دست های او حرکت دود را آزاد می کند

 و صداها را(

 زمین ها رو آتیش می زنیم ینما ا

 اما هدف ما نه نابودی
 که زندگیست!

 به ما نشان می داد( )نیشکرهایی را که می سوختند را 

 ز حد از یه جایی به بعدرشد بیش ا»

 «یه دیواره

 و دیوارها برای چی ساخته شدن؟

 برا اینکه پتک تاریخ اونا رو متالشی کنه

 دیالکتیک یعنی اینکه
 بچه بورژواهای حرومزاده(اون ) اونا

 تا جایی باال رفته که زندگی رو برای ما سخت کرده شون برج های تنهای

 اونا ) و طنز تاریخ درجایی واقع می شود که

 ن کهباال بر هستن تا جایی مجبور

 سقوط معنای مرگ بدهد(

 
 نیشکرهایی را که می سوختند را به ما نشان می داد()

 «ه این نیشکرها نگاه کنیدب»

 این نیشکرها نگاه کنیدبه 

 «ا با دست های خودمون کاشتیمشونم»

 بهشون آب دادن و رفقا
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 و حواسشون بود

 که اونا رشد کنن!

 زمان مناسب اما حاال در

 برای برداشت زندگی 
 مرگ می تواند راه حل خوبی باشد 

 و آتش

 )و این یعنی دیالکتیک،

 هرچند پسر همسایه می گفت:

 «(!برداشت سیاهنه این یعنی » 

 و هم کالم با پسر همسایه:

 یعنی اینکه: دود و برداشت سیاه
 ما برای شما کارخانه های بزرگی ساختیم

 و برج ها

 می تواند چرخ این دنیا را بهتر به حرکت در بیاورد و هرچیزی که

 مجبوریم در زمان مناسب( ما)اما 

 به ضرب چکش انقالب

 شما را )که یک دیوار هستید(
 از میان برداریم

 متاسفم ) و این آخرین تاسف من برای شماست(

 زیرا شما برای چیزهایی که به وجود آورده اید اضافی شده اید!

 و

 ای پسر همسایه می گفت:زندگی در گوش ه
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 انقالبی باش!»

 «انقالبی باش!

 نه هرگز چیز دیگری!

* 

 و من امیدوار می شدم،
 )و غیر ممکن برایم دست یافتنی میشد(

 احساس می کردم می شود پنجره را باز کرد وآن ها را)آن بورژواهای حرامزاده را( 

 پرت کرد به حیاط فراموشی!

 و می شود فریاد زد

 ت اسد بیگی تاریخ داره به سراغت میاد!تف تو روح

 و تاریخ

 و برداشت سیاه به من یاد داد که وارونه کردن این دنیا آنقدرا هم غیرممکن نیست،
 و آن روزها بود که من از این کلمه متنفر شدم: بخش خصوصی

 و بعد از این کلمه: سرمایه دار

 و زیر لب زمزمه کردم: چقدر از این بورژوازی متنفرم!

 م کم فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد، همانطور که پسر همسایه فهمیده بود،ک

 و فهمیدم که همه ی این ها درباره ی تحول است!

 همانطور که کارگرهای دیگر فهمیده بودند
 و پسر همسایه!
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 فهمیدم او بیشتر می خواهد 

 و تاوان بیشتر خواستنش کم تر داشتن همه ی ماست،

 ود همه ی این ها انقالب اجبار ماستمن فهمیدم که باوج

 و همه چیز به صورت مداوم تغییر می کند تا آن هنگام که به انقالب می رسد
 و آن ها)آن بچه بورژواهای حرامزاده( با وجود همه ی دست و پا زدن هایشان

 برگهای نیشکری خواهند بود که محکومند به سوختن و

 ا یاد آوری می کنددر ایستاده سوختنشان رضایی است که به م

 تمام آن ابهت که ما در برابرش گاهی خودمان را می باختیم شاخ و برگی بیش نبوده است!

 به این می گویند:

 «دیالکتیک!»

* 

 پسر همسایه یکی از نیشکر های سوخته را می برید:
 حتی آتش هم نمی تواند چیزی را که الزم است از میان بردارد نه؟

 نترسید رفقا!( )پس از آتش این دنیا

* 

 بعد با آدم هایی آشنا شدم که نقطه اشتراکشان تنفر از این دنیای کهنه بود!

 دیگر یک آدم ترسو نبودم

 نقطه اشتراک ما این بود که زندگی در گوش های همه ی ما خوانده بود
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 انقالبی باش،»

 انقالبی باش

 «نه هرگز چیز دیگری!

 من با زندگی کردن، از مارکس آموختم
 بین نیشکرها

 و پشت دستگاه های کارخانه،

 و از زبان پسرِ همسایه،

 راستی او نیشکری بود که آواز خواندن آموخته بود؟

 یا کارخانه،

 یا آفتاب که سرخ بود،

 پسر همسایه می خندید:
 «اشتباه می کنی من آفتاب نیستم، اما ما چرا»

 بعد به من یک شال سرخ داد:

 اینو داشته باش،»

 ه رنگ نیست اماعزم ما ب

 وقتی به این نگاه می کنی یادت بیاد که تو هم

 «بخشی از این آفتاب سرخی!

* 

 وقتی ایمان می آوری که تکه ای از آن آفتاب سرخی

 و وقتی ایمان می آوری که آفتاب سرخ عظمتش را از کسانی می گیرد 
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 که شال های سرخ در جیب هایشان دارند

 آن وقت دیگر نمی ترسی،

 سیدن گاهی به معنی فهمیدن استو نتر

 
 و تو می فهمی که 

 آنکه در برابر این آفتاب سرخ بایستد باید بترسد!

 بترسید زیرا چشم های ما بر روی آموخته های خود

 و آموخته های پدرانمان باز شد!

* 

 آموختم که یک جای کار می لنگد،

 ریا می رساندیاد گرفتم که مبارزه ی طبقاتی ما را به دیکتاتوری پرولتا

 و دیکتاتوری پرولتاریا مانند بارانی که معصیت ها را می شوید طبقات را نیز 
 همراه خود می شوید!

 پسر همسایه ی ما به من یاد داده بود و 

 از آن روز به بعد باران می بارید،

 اما باران به تنهایی کافی نبود.

* 
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 از جنگیدن متنفرم!

 آید؟ چه کسی از مبارزه کردن خوشش می

 من از جنگیدن متنفرم 

 اما از این بورژوای حرامزاده هم متنفرم و شاید از او بیشتر،
 و مطمئنا از او بیشتر،

 و چون فهمیده ام که از او بسیار بیشتر،

 )برای همین من هم یک روز آن شال سرخ را از دستان زندگی قبول کردم(

 و برای همین من هم یک روز به بقیه ملحق شدم

 تو،و به 

 دوست من، کسی که در کارخانه کنارِ من ایستاده ای

 و به تو رفیق عزیز، کسی که در کارخانه ی دیگری کار می کنی،
 و مانند من از این بورژوازی متنفری، توصیه می کنم که به 

 صف های اعتصاب ملحق شوی،

 توصیه می کنم از اتحاد نترسی،

 ی در این راه قدم برداریتوصیه می کنم آنقدر شجاع نباشی که به تنهای

 )آیا می دانی با نردبان به آسمان نمی توان رفت(

 و مدتی بعد ما با هم در راه انقالب قدم خواهیم گذاشت،
 و نه تنها کارخانه ها را که دنیا را می خواهیم،

 دنیا را با همه ی آنچه که ما ساخته ایم،

 پس به انقالب ملحق شو!

 همراه حنجره ی اتحاد  آن روز متعجب خواهی شد که تو

 تا چه حد صدای بلندتری داری،
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 و سالح مخرب تری،

 و رویاهای بزرگتری،

 و آفتاب سرخ تری!

* 

 یک روز من هم به بقیه ملحق شدم و داد زدم: 
 آهای بچه خوشگل، آهای کوچولو، بورژوای  قشنگِ نازپرورده 

 ید مثل تاریکی اول صبح ناپدید بشیوقتی کارگرها از خواب بیدار بشن تو با

 اگر چه ابدی بنظر می رسی،

 اگرچه خیلی تاریک و خیلی حق به جانب بنظر می رسی!

 و اگرچه خود ما هم گاهی پا پس می کشیم

 و همینطور خیال می کنیم که این شب ابدی ست

 و به دنبال این تاریکی تنها تاریکی ست که می آید،
 اما به پیش می رویم

 گوش کن این زندگی زیر گوشمان می خواند:زیرا 

 انقالبی باش»

 «انقالبی باش

 نه هرگز چیز دیگری!

* 
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 برای کسی که یک بار جنگیده است،

 برای کسی که یک بار سرزندگی رویارویی با این مصیبت را تجربه کرده،

 برای کسی که می داند وقتی مبارزه می کند

 دن سخت است،کسان دیگری هم پشتش هستند پا پس کشی
 پسر همسایه گفت:

 «برای همین ما دوباره اعتصاب می کنیم!»

 گرچه سخت است

 و ما به جایی می رویم که زندگی می رود

 گرچه سخت است

 و آنچه را می خواهیم که زندگی می خواهد،

 گرچه سخت است

* 

 او چه چیز می خواهد؟

 یک سرمایه دار چه چیز می خواهد؟

 ایه را و ما را( لگد مال شده می خواهد،او انسان را) پسر همس

 )تف تو روحت اسد بیگی!(

 باید برای خاطرِ او در منجالب زندگی غرق شد،

 او چه کسی است؟
 او کسی نیست، به او می گویند بخش خصوصی!

 او با قدم های بلند آمد، من صدای قدم های او را شنیدم
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 وندو اشاره کرد که دستگاه های کارخانه باید خاموش ش

 چون کسی که می گوید: آفتاب باید سرد شود!

 آفتاب سرد شو!

 ای آفتاب سرد شو،
 و تکبر او ما را به خنده انداخت هرچند

 بعضی ها را اخراج کرد

 و به آن هایی که بودند حقوق نداد و گفت:

 اینجا قرار بود دو هزار کارگر باشه»

 «ولی حاال پنج هزارتا کارگر جلوم ایستادن!

 ش ما گیاهان هرزی آمدیم که می شود خیلی راحت از ریشه کند.و به چشم

 یکی از کارگرها گفت:
 «سه هزار گیاه هرز به نظرت عجیب نیست؟»

 و اون جواب داد:

 درسته بنظرِ منم عجیبه، پس نظر من اینه کارخونه رو ببندیم،»

 و هرکدوم راه خودمون رو بریم،

 هِ هزز است که می روید!می بینید که آقایان از خاک اینجا فقط گیا

 البته در جیب های من باید پول باشد
 و به شما تبریک می گویم می توانید جان هایتان

 )این گیاه هرز(

 «را با خودتان ببرید! 

 تبریک می گویم

 مثل روزی که پا در این کارخانه گذاشتید 
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 کماکان زنده!                                                

 «ین چیزِ خوبی ست نه؟و ا»

 )تف تو روحت اسد بیگی(

* 

 به من گوش کن
 و آماده باش برای مبارزه

 شب بر سر راه ما افتاده است

 اما آن جا کافی ست شجاعت به خرج دهیم و قدم برداریم 

 و سپیده دمی را که پشت تپه ها به انتظارمان نشسته از آن خود کنیم

 و آفتاب سرخ را!

*                                                                                                                                                           

 )و برای یافتن آن آفتاب سرخ(
 پیشتر از آن باید یکدیگر را پیدا کنیم.

 ما یکدیگر را خواهیم یافت

 باره خواهیم دید ما یکدیگر را دو

 و آن کسانی که سد راه این مبارزه هستند را.

 و تاریخ باز به ما یاد آوری خواهد کرد

 که قدم برداریم و پشت آن تپه،
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 خورشید سوزان را با دست هایمان بگیریم!

 آسان نیست، نه؟

 

 اما تنها خورشید سوزان است که می تواند به ما نشان دهد 
 «تش چیزهای زیبایی هست!بعد از آ»

 و آن زیبایی ها تنها برای ماست،

 و ما همه هستیم نه؟

 و زندگی زیر گوش هایمان خوانده است:

 انقالبی باش»

 «انقالبی باش

 نه هرگز چیزِ دیگری!
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3 
 (دنیای فردا را خواهیم ساخت)

 

 آرزومندم که شکست نخوریم

 اما اگر شکست خوردیم 

 آرزومندم که ناامید نشویم،

 رفیق آرزومندم که شکست نخوریم
 اما اگر شکست خوردیم

 آرزومندم که یاد بگیریم،

 آرزومندم که صبور باشیم،

 هر روز صبح

 نه وقتی کارهای بزرگ انجام می دهیم، 

 بلکه وقتی یک کارِ کوچک روزانه انجام می دهیم                                               
 و در کنارش اعتصاب کرده ایم،                                               

 

 نه وقتی کارهای بزرگ انجام می دهیم،

 بلکه وقتی نیشکرها را می بریم و                                         
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 درکنارش می دانیم که یک روز قرار است انقالب کنیم

 دهیم  و یک روز قرار است کارهای بزرگ انجام    

 می کند.   و آفتابی شویم که دنیا را جور دیگری روشن   

 )راستی تابحال فکر کرده ای زندگی زیر نورِ آفتابِ سرِخ انقالب باید چگونه باشد،
 در زیر نورِ آفتابِ انقالب 

 انسان یار انسان است

 و هرکس می تواند بی تردید،

 با اطمینان دستِ یاری رفیقی را قبول کند(

* 

 ست هایت را با اطمینان به من بده،رفیق د

 من هم مثل بقیه ی رفقا، 

 وقتی برای زندگی امروز تالش می کردم                            
 به انقالب ایمان آوردم،

 و می دانم ما با هم

 می گذریم           

 از راهی که به انقالب ختم می شود.

 )راستی راهی که به انقالب ختم شود 

 ید همچون آفتاب گرم باشد نه؟(آخرش با

* 
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 و در راه انقالب ای رفیق

 اگر این زندگی من است پس باید برای مبارزه صرف شود

 اگر این کارخانه است پس باید جلوی در آن نشست، بهش می گویند اعتصاب!

 
 اگر این زندگی من است پس باید برای مبارزه صرف شود

 و برای سازماندهی 

 به طبقه ی پرولتاریا کمک می کند! و هرچیز دیگری که 

 

 اگر این زندگی من است و اعتصاب کردن کار بیهوده ایست

 اعتصاب کنم من تصمیم دارم هر روز تا وقتی برعکسش بهم ثابت می شه،

 من تصمیم دارم تا جایی که می تونم مبارزه کنم،
 )و به سهم خودم به آفتاب انقالب رنگ بدم(

 بچه ای که ممکنه شوقی به یادگیری داشته باشه یاد می دم و بعد قانون کار رو به هر

 ) و بعد دور زدن قانون کار رو(

 تا هیچ کس مثل پدرِ من مجبور نباشه به تنهایی تحمل کنه!

 

 و به هر بچه ای یاد بدم 
 به تنهایی تحمل کردن تنها قبول انفعال است

 و پشت کردن به حرکت 

 و تغییر و

 ردن به انقالب،همه ی این ها یعنی پشت ک

 رو به انقالب ما دست در دستِ یکدیگر
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    از مصائب امروز 

 

 دنیای فردا را خواهیم ساخت!

 چرا من مدام فکر می کنم)
 و مدام انقالب فردا را در قامت یک پرنده ی سرخ می بینم؟(

* 
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 خیره به پرنده ی سرخ()

 ای رفیق!

 پدر به تنهایی تحمل کرد،

 گی اش گفتن این بود:و تنها عمل انقالبی در زند

 «نباید یقه ی کارخونه دار رو ول کرد»
 او این را از پنجره ی خانه می گفت،

 هیچ کس پدر را جدی نگرفت و 

 عده ای هم گمان کردند دیوانه بود،

 آیا تو دیوانه بودی پدر؟

 و این زندگی ست پدر

 که میگوید تو دیوانه نبودی!

 تو دیوانه نبودی پدر تنها کافی بود
 جره را ببندی و پایین برویپن

 و آن پایین زیر پنجره به پسر همسایه و

 رفقایش دست بدهی!

 آن هم نه از روی شک، از روی اطمینان،

 اما تو به تنهایی داد زدی،

 به تنهایی عصبانی شدی و
 به تنهایی تحمل کردی!

 )معذرت می خوام پدر شاید دلت بگیرد
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 شاید ناراحت شوی

 ارخانه کار گیر آوردماما روز اولی که در ک

 و حتی قبل از آن 

 و حتی خیلی قبل از آن
 قسم خورده بودم تمام حرف هایت را پشت گوش بیندازم

 زیرا تصمیم داشتم 

 پنجره را ببندم و در عوض در را به روی مبارزه ی امروز باز کنم

 و در عوض در صورت نیاز در را به روی رفقایی باز کنم

 ،که سر پناهی می خواهند

 یا شاید یک آدم خسته که هنوز نمی داند باید 

 در راه انقالب قدم بگذارد(

* 

 )... و وقتی یک کارگر بیکار، احمد که به تازگی اخراج شده

 راهش به خانه ی من خورد به او بگویم( 

 آیا تو هم وقتی اولین بار از کارخانه اخراجت کردند فکر کردی 

 مجادله راه به جایی نمی برد

 ن اینکه راهت را کج کنی به خانه برگشتی؟ ) و در خانه(و بدو

 آن را به تنهایی تحمل کردی؟
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 آیا وقتی عزیزی را از دست دادی، فکر کردی که آدم بدشانسی هستی 

 و آن را به تنهایی تحمل می کردی؟

 رفیق، من هم دیروز به تنهایی اشک هایم را ریختم!

 ختن استاما امروز می گویم اگر قرار بر اشک ری
 با هم اشک می ریزیم،

 هرچند من ایده ی بهتری دارم،

  )اون بچه بورژواهای حرومزاده(و ایده ی من این است که اشک اونا رو 

 رو با هم دربیاریم!

 

 آیا وقتی از روی داربست ها افتادی و بیمه نداشتی

 فکر کردی چه سهل انگاری 

 )چه بدشانسی برای کسی که بیمه ندارد!(

 مدتی آن را به تنهایی تحمل کردی؟ و بعد از

 رفیق نگران نباش من هم یک روز به تنهایی به خانه برگشتم
 در حالیکه شرمگین و خجالت زده بودم،

 پسر همسایه هم!

* 

 رفیق!

 رفیق، از خونه، از تاریکی بزن بیرون و

 فانوس کم نورِ تنهایی ات را هم با خودت بیاور
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 گذاشت( )چون ما به درون شب قدم خواهیم

 بزاریم، وقت آن است که انقالب های یک نفره مون رو کنار

  و به استقبال انقالب از خانه  بیرون بریم.

 )بیایید در آن لحظات که چیزی نمانده به سپیده دم
 اما تاریک ترین لحظات شب است

 منتظر عروجِ آفتابِ فردا باشیم!

 رفقا آفتاب فردا خود ماییم، نه؟

 هدف را باور می کنید؟( آیا شما عظمتِ این

* 
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 )به پسر همسایه گوش کن!(

 پسر همسایه می گوید:

 من چیزی نمی گویم »
 من آدم کم حرفی هستم

 اما گوش کن

 گوش کن، 

 «این فرمان زندگی ست که به تو می گوید باید گوش کنی

 گوش کن ببین زندگی زیر گوشمان چه ها می گوید.

 
 این صدای زندگی ست:

 زندگی می گوید

 پیش از گوش کردن نگاه کن

 )به خودت نگاه کن و به رفقایت(

 وقتی ساعت ها در کارخانه کار می کنی

 آیا تنها هستی؟

 وقتی دستگاه ها را راه می اندازی
 آیا تنها هستی؟

 وقتی یک داس می سازی

 آیا تنها هستی؟

 وقتی آن را تیز میکنی 

 آیا تنها هستی؟
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 ستی که به من بگو تو چجور انسان تنهایی ه

 تنها در جمع می توانی خودت را معنی کنی؟

 )که زندگی ت به رفیق کنار دستت گره خورده است؟(

 گوش کن تو تنها نیستی،
 اما یک نفر به تنهایی 

 آنچه را تو و رفقایت ساخته اید تصاحب می کند

 گوش کن تو تنها نیستی

 اما یک نفر به تنهایی

 ندگی سهم می خواهد!بیشتر از تو و تمام رفقایت از این ز

 پسر همسایه می گفت:

 رفیق به من بگو که تو هم مثل من »
 در فکر این هستی که چطور می شود 

 این داس را                                           

 بر سینه ی این جهان که می گوید:

 همه با هم می سازیم اما یک نفر به تنهایی صاحب می شود کوفت؟

 که خیال نداری آن داس را زمین بگذاری!به من بگو 

* 

 )آیا می خواهی آن داس را زمین بگذاری
 و بدون آن از این اتاق بیرون بروی؟

 آیا فکر می کنی سوسیالیسم راه چاره نیست و بهتره دنبال کار دیگری باشی،
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 در یک کارخانه ی دیگر، یا هرجایی که شد،

 تو یک کارگر جوانی، نه؟

 شود به زندگی بهتری فکر کرد که نیازی هم به انقالب نداشته باشد نه؟(و در جوانی می 

 
 پس خوب نگاه کن!

 نگاه کن 

 او یک کارگر میانسال است

 دیروز از کار اخراجش کرده اند

 او به کفش های کهنه اش اشاره می کند:

 «بیست سالِ تموم توی کارخونه ی کفش کار کردم»

 دم را تعمیر کنم!و حاال حتی نمی توانم کفش های خو
 «چون سی سال تموم کارم این بود که دستۀ آن دستگاه برش لعنتی رو فشار بدم!»

 پس بهتره همین کفش های کهنه رو بپوشم،

 و با وجود بیمارستان هایی که پشت سرِ هم دارند خصوصی می شوند

 سعی کنم مریض نشوم ...

 ا کردهدرست است پسرم با وجود کاری که در کارخانه کفش پید»

 «گمان نکنم از عهده مخارج بر بیاد
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 و او می گوید:

 «درسته کارِ خوبی نیست  اما مگر نشنیده اید؟»

 درست است مدرسه ها هم هر روز خصوصی می شوند!

 «و او شانس آورد که قبول کردند دستش را در کارخانه بند کنند»...
 درسته، کار خوبی نیست اما مگر راه حل بهتری هم هست؟

* 

 )احمد می گوید: کیه که نخواد فریاد بزنه،

 کیه که نخواد دق و دلیش رو سر این دنیا خالی کنه!

 کیه که نخواد با انقالبی همراه بشه که بهت می گه

 اگه کار می کنی پس باید سیر باشی

 اگه کار می کنی پس باید استراحت کنی

 باید آدم باشی
 

 اما نمیشه، غیرممکنه،

 رو تا ته تو سینه مون فرو کرد ا خنجرشاگه حتی این دنی برای همین فکر کنم

 بهتره سکوت کنیم(

 رفیق!

 اما من به تو می گویم:
 سکوت نکن

 من را صدا بزن   و اگرمن هم در آن نزدیکی نبودم کس دیگری را
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 تا همواره اطمینانی هرچند کم به تو نزدیک باشد

 )و دستی که بتوانی با اطمینان آن را بگیری(

 پسر همسایه ی مامثل 

 
 من را صدا بزن  و اگر من هم در آن نزدیک نبودم کس دیگری را

 زمانی که از آوازهای دهشتناک زندگی به تنگ می آیی

 زمانی که گمان می کنی می خواهی قامت زیبای این دنیا را در هم بشکنی!

 من را صدا بزن، سکوت نکن، مایوس نباش، تنها نباش

 ا باش!تو نیز پسر همسایه ی م
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 )و صدای زندگی را بشنو(

 

 من را صدا بزن   و اگر من هم در آن نزدیکی نبودم کس دیگری را

 و از او بپرس که پایان این راه چه می شود؟

 

 من را صدا بزن زیرا من صدای تو را می شنوم،

 شاید نه من بتوانم کاری بکنم، نه تو

 پوشانده است و نه آن دیگری که سایه ی شب حضور همیشگی اش را
 اما آیا تو نیز مانند من فکر نمی کنی که وقتی کس دیگری را صدا زده ای

 تحمل رنج آسان تر می شود؟ 

* 

 پس او را صدا بزن یا اگر من در آن نزدیکی بودم من را

 آموزگار نیستم

 آموزگار نیستم تا به تو بیاموزم

 ارندآنان که از زندگی خود می آموزند نیازی به آموزگار ند
 آیا درختان برای رشد کردن نیازی به آموزگار دارند،

 یا رودها برای جاری بودن همواره شان،

 برای جاری بودن همواره
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 و برای زندگی که از همه چیز همواره تر است،

 یا آسمان؟

 تو می دانی که این زندگی تا چه اندازه برای من سخت می شود

 اندازه برای تو سخت می شود،و من نیز می دانم که این زندگی تا چه 
 حتی با وجود همواره بودنش،

 هر دو خوب فهمیده ایم

 تو می دانی که من در تاریکی ها گیر افتاده ام

 و من نیز می دانم تو در تاریکی ها گیر افتاده ای

 هر دو خوب فهمیده ایم

 پس آیا چاره ای داریم غیر از صدا زدن یکدیگر؟

* 

 رف های من را قبول کندپدر احمد  بدون اینکه ح
 می رود،

 هرچند امیدوارتر از قبل می رود،

 اما چند روز بعد خسته تر از قبل برمیگردد 

 و متنفرتر از قبل می گوید:

 از این دنیا متنفرم!

 اگر کمونیست یعنی اینکه یک نفر نباید بخاطر نداشتن پول
 جلوی در بیمارستان بمیرد من کمونیستم

 روز مرد!و خواهر کوچکم که دی
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 و پدرم که خیلی سالِ پیش مرد

 و برادرهایم که هر روز با مرگ مبارزه می کنند، 

 اگر کمونیست یعنی اینکه

  یک روز رود می تواند از کوه باال برود و
 یک روز پاداش خستگی چیزی بیش از

 دست های خالی خواهد بود

 پس من هم کمونیستم!

 )و می خواهم بیشتر بدانم

 شتر به درد بخورم(و می خواهم بی

* 

 رفیق!

 من دوست دارم انقالبی خوبی از کار دربیایی!
 فراموش نکن که انقالب مهم ترین چیز است

 و انقالب تنها پاداش کافی برای مبارزه ی ماست،

 فراموش نکن و از این رو هرگز،

 هرگز از انقالب چشم پوشی نکن!

 و هرگز گمان نکن انقالب به سمت ما خواهد آمد،

 ین ما هستیم که باید به سمت انقالب برویم!ا
 رفیق

 آیا فریادی را که از سینه ی جوشان زمین به گوش می رسد می شنوی؟

مانيفستى براى يك انقالب سرخ

67



 «به پیش، به پیش!»

 او می گوید به پیش کارگران،

 آنچه را که از آن شماست از آن ها بگیرید،

 آموزش، بهداشت و مسکن!
 این ها برای شروع کار است!

 زمین گوش دهیم گرچه امروزما باید به صدای 

 «قلب سرخ این زمین یخ بسته است!»

 اما آفتاب در راه است!

 و آفتاب می تواند هرچیزی را آب کند،

 و دنیا را آب می برد،

  آیا آب ما هستیم رفقا؟

* 

 پدر چه خوب، که من برخالف تو از پشت این پنجره

 مرارت های زندگی را تحمل نکردم!

 دست دادن نترسیدمو از حرف زدن و از 

 توانم در پرتگاه زندگی با اطمینان و در این راه رفقایی پیدا کردم که می 

 همراهشان قدم بردارم

 بدون آنکه از پشت سرم بترسم
 و همین باعث می شود

 با قدرت بیشتری به جلو قدم بردارم.
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 پدر کاش رفیق تازه ام را می دیدی

 و حرف هایش را می شنیدی.

 

 روزی می گفت: که« احمد»او 
 «دشنه ی زندگی را باید در سکوت تحمل کرد»

 هر روز بیش از پیش به یک پرنده ی سرخ شبیه می شود

 و به شاخه ای که هرلحظه خود را به آفتاب نزدیک می کند.

 پس بیا از جستجو کردن دست برنداریم،

 ما به دنبال چه چیز هستیم،

 یک داس،

 ن بتوان بر سر دنیای دیروز کوبیدیک دشنه، یک چکش و هرچیزی که با آ
 و هرچیزی که بتوان با آن دنیای دیروز را از سنگ های بی شکل بیرون آورد

 !"کاپیتال"و 

* 

 می دهم "کاپیتال"و من به او یک 

 و مانیفست

 

 به او می گویم:
 اول مانیفست را بخوان،»

 بعد کاپیتال را
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 بعد می رسی به این که

 چه باید کرد!

 نکن که اما فراموش

 و برندگی داس و تیزی دشنه را باران های زمانه گرفته است، و 
 سایه تردید افکنده استحکام چکشبر 

 «آیا غیر از این است؟

 جواب من این است که

 الزم نیست تو دلواپس باشی هرچند چاره ای جز دلواپس بودن نداری

 چرا که ما داس ها را با قلب هایمان تیز خواهیم کرد

 را در آتش خشممان گداخته می کنیمو چکش ها 

 و دشنه ها را در گندمزارها با نور آفتاب
 باز زنده خواهیم کرد!

 

 در این میان چه کسی بر کارهای ما داوری خواهد کرد؟
 چه باید کرد؟

 

 و من می گویم:

 «اگه زندگی سختی داری پس زنده بودن رو یاد بگیر»

 

 و من می گویم:

 «نده بودن را یاد خواهی گرفت!اگر زندگی سختی داری پس ز»
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 و من می گویم:

 «اگر می خواهی زنده بمانی پس سماجت را یاد بگیر!»

 مانند درخت ها که تنها شبانه آوازهایشان را می خوانند!

* 

 ماه و آب و زمین با هم گفتگو می کنند،
 من می شنوم،

 من می شنوم

 زمزمه می کند، که چه سان  باران، اسرارِ موسیقی را در گوش درختان

 و زندگی اسرار گذشته را در گوش های ما زمزمه می کند:

 «باید تاریخ را دو شقه کرد!»

 چرا که ایمان داریم تمام آنچه گذشته درباره ی آدم هایی مثل ما بوده است،

 درخت ها می گویند!
 

 و پسر همسایه که می گفت:

 «!ستو اون ها جنگ بین ما»

 تف تو روحت اسدبیگی!
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 ش می گفت:همسایه که با چشم ها و پسر

 کامل شو،»

 «کامل شو ای انسان!

 )و از آن روز به بعد زندگی به احمد سخت می گذشت(

* 

 )احمد من را صدا زد(

 و من به او می گویم:

 «رفیق دست هایت را با اطمینان به من بده»

 این رنج است

 این خشم است

 این نفرت است 

 دواین چیزی ست که ما را می ساز
 دست هایت را نگاه کن من که اطمینان دارم

 چیزهایی است که تو می خواهی در هم بشکنی

 چه چیز را؟

 نگاه کن!

 ما میخواهیم در راهی قدم بگذاریم و

 چیزی بسازیم
 که غیر ممکن بنظر می رسد،

 ما می خواهیم انسان بودن را به انسان عصر خود بازگردانیم
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 را از او پس بگیریم: و برای این کار باید خیلی چیزها

 و ما از تو ای انسان فردا، ارزش مبادله ات را پس می گیریم

 و این حق را که بتوانی نیروی ت را بفروشی

 و این حق را که یک نفر بتواند آن را از تو بخرد!
 ما می خواهیم حقوق بشرت را از تو پس بگیریم

 و برای این کار باید چیزهای زیادی به تو بدهیم:

 به تو ای انسان فردا کرامت انسانی ات را باز خواهیم گرداند و ما

 که یک کاال نیست

 زیرا ما آن روز جهان کاالها را فروریخته ایم!

 زیرا ما می خواهیم فرزندانمان

 :در دنیایی زندگی کنند که می شود بی رودربایسی گفت
 «من هم انسانم» 

 

 من انسانم نه یک قاشق!

 من انسانم نه یک میز

 انسانم نه حتی یک خودکارمن 

 در دنیایی که انسان انسان است باید تاوان داد
 ی بگوید:او باید بی رودربایس

 «من انسانم» 

 من انسانم نه یک آرزو

 من نه انسانم نه یک حسرت

 من انسانم نه یک خستگی بی اندازه
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 ما باید اعتصاب کنیم،و برای رسیدت به آن روز 

 ا خواهند آمد؟در این راه چه کسانی همراه م

 )رفیق آیا قدم گذاشتن در این راه 

 ترس در دلت می اندازد؟(
* 

 حق داری بترسی اما

 نمی خواهم بیش از این وقت تلف کنیم،

 به او بگو بیاد، به رفیقت!

 به برادرت!

 چرا دست دست می کند، چرا تردید دارد؟

 
 نمی خواهم بیش از این وقت تلف کنیم

 های کوچکِ اتاقمان به رد شدن پسر همسایه  و بیش از این از پنجره

 آرام و محزون اما استوار مثل همیشه خیره شوییم!

 

 به او بگو هرچه سریعتر بیرون بیاید

 آیا باور ندارد که صدای فروخورده ی زندگی از گلوی پرولتاریا بلند خواهد شد؟
 

 نه!

 نمی خواهم بیش از این وقت تلف کنیم،

 بپوشد،به او بگو لباس هایش را 

 به او بگو بیرون بیاید،
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 هیچوقت برای بیرون زدن آنقدرها هم دیر نیست!

* 

 پس بیا بیرون

 )پس کاش می رفتی بیرون پدر(

 هیچوقت برای بیرون رفتن و مبارزه کردن آنقدرها هم دیر نیست،
 بیا بریم بیرون،

 زیرا این زندگی کم نیست،

 یک روز با شکم خالی،زیرا ساعت ها کم نیستند و ساده نیست گذشتن 

 زیرا این زندگی بسیار است برای انسان مریضی که نمی تواند از درهای 

 بیمارستان داخل برود،

 

 رفیق!
 جوانی و تحمل چون آبی که هر لحظه می گذرد از دست می رود،

 این خیلی سخت است، زندگی کم نیست، بسیار است،

 ساعت ها طوالنی هستند، ساعت ها بسیارند!

 تو...وتو همگی جمع شوید، تصمیم بگیرید، مصمم باشید، تو...و

 آیا می دانید که ما نیز مانند زندگی به پایان می رسیم؟

 پس به تو تبریک می گویم که حاضر شدی با ما در این راه قدم برداری!

* 
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 چقدر دردآور است که انسان رنج می کشد

 اما چقدر خوب است که می تواند مقاومت کند

 آور است که انسان نمی تواند به تنهایی شاد باشدچقدر درد

 اما چقدر خوب است که او به شنیدن صدایی شاد می شود، صدای رفیقی که می گوید:
 اعتصاب

 اعتصاب

 اعتصاب

 امروز زمان اعتصاب فرارسیده است، زمان اعتصاب آن هایی که نمی دانند 

 چه وقت می میرند 

 داما می دانند که نباید بی مبارزه مر

 لطفا به من نگو این زندگی فانیست پس باید تحمل کرد،
 زیرا این زندگی کوتاه نیست، 

 زیرا این زندگی هیچ گاه تکرار نمی شود،

 زیرا زندگی یکبار است،

 زیرا ما باید اعتصاب کنیم،

 

 و اعتصاب یعنی:
 ما در پی آنیم که با زندگی روبرو شویم!

 ناگزیر استروبرو شدنی که مانند شب و سپیده ی صبح 

 اگر تو می خواهی،

 اگر تو ترسیده ای،

 اگر تو فکر بهتری داری
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 ما اعتصاب را به پایان می رسانیم

 ولی تو نیز مجبوری که به من و به خودت بگویی

 که چه چیز غیر از اعتصاب می تواند ما را به آنچه می خواهیم برساند؟

 درست است راه های دیگری هم هست
 دم است،اما اعتصاب اولین ق

 برای اتحاد

 و برای بیشتر فهمیدن

 و برای رفتن دنبال بیشتر فهمیدن،

 به من بگو آیا تو هم فکر می کنی

 اولین قدم، 

 مانند اولین نور امیدوار کننده ترین بخش زندگی ست که
 ما میخواهیم به انقالب ختم شود؟

 رفقا اولین قدم تان را بردارید!

* 

  جسور و شجاع می گویم()و من به آن رفیق، به احمدِ

 اگر تو نیز تصمیم گرفته ای که امروز اعتصاب کنی

 بدان که این کار را هیچ چیز به جز زندگی نکرده است،

 ما پاهای تو را به جلو حرکت نداده ایم
 )و پسر همسایه پاهای ما را(

 ما این درها را برای تو باز نکرده ایم
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 ای رفیق 

 آگاه باش که هیچ چیز                                              

 به جز زندگی نمی تواند به تو چنین جسارتی بدهد!                                              

 میل به زندگی چه آتشی است 
 که هرگز خاموش نمی شود؟

 این چه خورشیدیست

 که در خون ما می جوشد؟ 

 این چه صدای خوفناکیست

 شود، که خاموش نمی شود!که خاموش نمی  

 این چه درس خوفناکیست

 که تو کلمات آن را در چشم های بی حوصله ی مرگ خوانده ای! 
 مبارزه با چه دشواری در خون و قلب تو وارد شد

 )و آن پرنده ی زرد رنگ با چه رنجی

 سرخ شد!(

* 

 و احمد تعریف می کرد که با کارگری حرف زده و به او گفته:

 ی بهتر را دوست نداری،اگر تو زندگ

 اگر تو از کار کمتر بیزاری و
 خستگی را که چون زنی عاشق تو را در آغوش کشیده است دوست داری

 پس من به آرامی چراغ این مبارزه را خاموش می کنم
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 و در ظلمت و تنگناهای زندگی بی صدا و دور از هم خواهیم نشست!

  و آن کارگر وحشت زده از فکر همچین تنهایی و

 همچین ظلمتی فریاد زده:

 نه اون چراغ رو خاموش نکن!
 و ما آن چراغ را روشن خواهیم کرد و 

 هر روز رفقای بیشتری در جستجوی نور دور آن جمع خواهند شد.

 و احمد هربار با دیدن رفیق جدیدی که دور چراغ می نشیند

 بی تاب می گوید:

 «چی شد هنوز وقتش نشده راه بیفتیم؟»

* 

 قای رفی

 از من می پرسی آیا اکنون زمان آن است که راه بیفتیم؟
 شب هنوز به قوت خود باقی ست

 و خیابان ها خود را در ظلمت بی اندازه ی دنیا مخفی کرده اند!

 آیا می شود راه را پیدا کرد؟

 اگر سوال می کنی پس چشم های تو روشن است،

 چشم های روشن تو

 دار است!و تنِ تو که پر از جوانیست هنوز بی
 آیا وقت آن رسیده است که ما به یکدیگر ملحق شویم؟

 مانند جنگلی که اتفاقی است،
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 آیا ما باید خواهی نخواهی برویم،

 رفیق، ما به دنبال چه چیز می رویم؟

 رفیق آیا ما در راه چه چیز حاضریم جانمان را فدا کنیم؟

* 

 دوارمرفیق، من هم شبیه باقی رفقا اعتصاب کرده ام زیرا امی
 پسرانمان در دنیایی کار کنند

 که انسان با انسان مهربان است

 و من نیز وقتی سالخورده و پیر شدم

 و تو نیز وقتی سالخورده و پیر شدی

 با لبخند به مرگ فکر کنیم

 چون روزی را به یاد می آوریم که انسان با انسان مهربان بوده است

 و مردی را به یاد می آوریم
 ه با خوشحالی کتاب صمد بهرنگی را در دست گرفته استکه کنار چهاررا

 و احتماال به جای خوبی می رود

 و احتماال از جای خوبی برمی گردد،

 چون همانطور که می رود لبخند می زند،

 من می خواهم او را ببینم!
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4 
 

 )...بازگشت به یک داستان کوتاه(

 

 و روزی از راه می رسد

 د مرد، همان آخرین نفر را می گویم، او خواهد مرد!که او خواه

 آخرین نفری که بدون کار کردن روی این سیاره زندگی کرده است

 او خواهد مرد

 ما آن روز پنجره را باز می گذاریم

 زیرا ایمان داریم که او خواهد مرد
 باد به داخل می وزد،

 ندپیرمردی بی توجه آخرین آوازی را که به یاد دارد می خوا

 و گنجشکی است که گریه می کند اما نه برای او

 چرا که بیرون هوا سرد است

 چرا که در بیرون باد می وزد

 و باد پرچم سرخی را به آرامی به اهتزاز در می آورد و 

مانيفستى براى يك انقالب سرخ

81



 در موج های آن

 امیدواری است،

 امیدواریِ خروشِ یک دریای سرخ!

 
 و کسی زمزمه می کند:

 چه روز بدی برای مردن،»

 «ه رنگ زیبایی برای روح بخشیدن به همچین روزِ بدی!اما چ

 

 و ما دور تخت او جمع می شویم

 و کسی است که در گوش هایش می گوید:

 تکلیف اموال تو مشخص شده است»
 تاریخ پیش از تو باصدای تو وصیت کرده است

 که آخرین یادبودهای تو را چون پرچم کشوری بیگانه به آتش بکشیم

 است که نام فراموش شده ات چون پر کاهی سبک تاریخ وصیت کرده 

 همراه باد به پرواز درآید!

 «تکلیف اموال تو مشخص شده است!

 و تو را از پنجره ی خانه ات پرت می کنیم بیرون،
 زیرا که نمی خواهیم تو مرگ بی سروصدایی داشته باشی!

 

 )و مردی از پنجره ی رو به رویی دست تکان می دهد و فریاد می زند:

 زنده باد،»

 زنده باد!
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 «پس نیروی جاذبه ی زمانه ی ما شما هستید

 و آن تندیس خبر میدهد که جهان کهن به کلی تمام شده است

 و مردی از پنجره ی رو به رویی دست تکان می دهد و تمسخرکنان فریاد می زند:

 «(اون خیلی جوون بود نه؟»

* 

 )ما همه دور تو حلقه می زنیم(

 انی نه؟تو هنوز خیلی جو

 می توانی از خیلی چیزها فرار کنی

 )البته فقط در سرِ خودت

 چون پاهایت آنقدر متورم و پیر هستند که

 نباید بتوانی تکانشان بدهی

 و تو نمی توانی
 چون این دنیا فقط در رویا با تو همراهی می کند و نه بر زمین سخت!(

 

 دهو همینطور در رویا به جوانی ات و فرار کردنت ادامه ب

 تا زمانی که ما بر روی زمین سخت به تو میرسیم

 و تو باالخره پیری خودت را می بینی!

 درست است تو پیرتر از آن هستی که این دنیا بتواند برای تو جایی داشته باشد.
 و ما به خنده می افتیم
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 زیرا آن روز به یقین می فهمیم

 تو آنقدر پیری که حتی یادت رفته باید بمیری!

 شحال می شویم که بتوانیم بهت کمک کنیمو ما خو

 )به عنوان آخرین لطف(

* 

 تو هنوز خیلی جوانی نه؟

 حتی پیری

 برای تو خیلی کم است

 )برای کسی که

 خیلی وقتِ پیش مرده بود،

 قبول کن که مرده ها 

 وقتی نمی خواهند به مرگشان اعتراف کنند
 حکم یک دیوار را دارند، معذرت می خوام

 توانیم جلوی خنده هایمان را بگیریم اما ما نمی

 و آواز نخوانیم وقتی تو را به ضرب پتک انقالب فرو می ریزیم،

 تو چقدر دیوار بلندی بودی

 اما پتک انقالب چقدر از تو سخت تر بود نه؟(

* 
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 ا تو را بی صدا به خاک خواهیم سپردم

 گرچه بیش از این همه چیز را از تو گرفته ایم

 یم مرگ پر سروصدایی داشته باشی!()گرچه می خواست

 اما تو را بی صدا به خاک خواهیم سپرد
 انگار برای هزارمین بار مرده باشی

 گرچه همه چیز را بیش از این از تو گرفته ایم

 حتی عکس های خانوادگی ات را

 حتی لباس های دوران دانشگاهت را

 حتی بوی گران قیمتی که از لباس هایت می آید را

 انه ات را حتی آشپرخ

 و کتاب های قانون را که به مطالعه کردن هر روزه شان عالقه داشتی
 حتی صداهای خوبی را که تا به امروز شنیده ای

 همه چیز را حتی خاطرات کودکی ات را

 اما باز هم انگار چیزهای زیادی گرفتی 

 که لیاقتشان را نداشتی!

 تو هیچوقت برای زندگی تالش نکردی نه؟

 ن برای تو دارایی بزرگی بود!پس پیر بود
 کاش وقتی می مردی که جوان تر از همه ی ما بودی!

* 
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 اما تو را بی صدا به خاک خواهیم سپرد

 جوریکه حتی پرنده ها خبردار نشوند آخرین  تن لش جهان مرده است

 و وقتی درباره ی تو با هم حرف می زنیم می گوییم: 

 «!باالخره زحمت را کم کرد، حرومزاده»
 همانطور که باید از یک تن لش حرف زد!

 و ما تنها یک حسرت داریم

 آن هم این است که تو خیلی لفتش دادی!

 تو خیلی لفتش دادی

 هرچند با چشم های خودت می دیدی که چیزی برای تو باقی نمانده است

 جز چشم هایی که همواره و بدون خستگی باید ببینند

 راسرعت سرسام آور تغییر این دنیا 
 و برج هایی که فرو می ریزند، 

 نقاشی هایی که از روی دیوارهای موزه پایین کشیده می شوند

 و شگفتی معماری دنیای جدید را

 وقتی روی ویرانه های برج های شما برای همه ی ما خانه های درخور زندگی می سازد

 شگفتی معماریِ سوسیالیستی!

 کند ما آخرین کلمات او را پنهان می کنیم آنگاه که آخرین تن لش جهان زحمت را کم می
 آن تنِ لش پرسیده بود:

 «گور من کجا خواهد بود؟»

 و ما به آن تنِ لش جواب داده بودیم:

 «همه جا و هیچ جا!»
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 و زیر گوش هایش گفتیم:

 حرومزاده آنچه می تواند باشد پس الزم است که باشد»

 «و آنچه نمی تواند باشد پس الزم نیست که باشد! 

 )پس نابود شو!(
 

 و یکی از پایین پنجره فریاد زده بود:

 بزار اینم بگیم»

 اینم بهش بگو

 «که همه چیز به شکل غیرعادی عوض شده!

* 

 بزار اینم بهش بگیم که همه چیز به شکل غیرعادی عوض شده

 چون ما گیاه های هرز رو از ریشه بیرون کشیدیم
 و حاال خوشه های فردا می توانند 

 ار بنشینند!به ب

 

 بزار اینم بگیم

 که دیگه سینما اون سینمای سابق نیست

 
 بزار اینم بگیم

 که دیگر کسانی که کار می کنند
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 گرسنه نمی خوابند!

 و آن هایی که قبل از این کار نمی کردن

 کار می کنند 

 زیرا آن ها نیز نمی خواهند گرسنه بخوابند!
 

 بزار اینم بگیم

 شتهدیگه آفتاب به آسمون برگ

 قبال فکر می کردی آفتابِ ذهن تو دنیا رو روشن می کنه

 و حتی خود تورو

 

 بزار اینم بگیم 
 که دیگه آفتاب به آسمون برگشته

 حاال همه ی ما فکر می کنیم این آفتاب زندگیه که ما رو روشن می کنه

 هست رو روشن می کنه و تو نوری نیستی که آنچه 

 

 بزار اینم بگیم

 روشن می کنهآنچه هست تو رو 

* 
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 بزار اینم بگیم

 که تو مردی بدون اینکه این ها را قبول کنی

 پس باید بهت بگیم که یک جهان از سقوط تو خوشحال شد

 بدرود هرچند تندیسی بودی که به شکل تحسین برانگیزی سخت بنظر می رسیدی!
 امیدوارم درتاریکی مطلقت به این فکر کنی که 

 تر از تو باشد اراده ی ما چقدر باید سخت

 تو که سرسختانه و با تمام توان در برابرمان ایستادی

 و ما تو را تحسین می کنیم

 و به حالت افسوس می خوریم چون در نهایت شکستی! 

 * 

 آیا تو فکر می کنی هیچگاه همچین روزی نخواهد رسید!

 ست؟ نی ممکنآیا فکر می کنی همه ی این ها 
 

 پس بگذار به تو بگویم

 ا هم می دانیم همه ی این ها تا چه اندازه دشوار است،که م

 هرقدم در این راه به معنی نزدیک شدن به دشواری است و 

 اما این را هم می دانیم که

 گرفتن همه چیز نباید آسان باشد!
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 تو می گفتی:

 من می فهمم خیلی خوبه همه چیز رو بگیرید برای همه،»

 من می فهمم کمونیست ها چی میگن،

 ی نیست که نشه فهمید،چیز
 «سخت نیست!

 

 و می خندیدی:

 درسته فهمیدنش سخت نیست»

 ولی انجام دادنش سخت،

 نه،

 حتی غیر ممکنه،
 و ما حاال در زمانه ای زندگی می کنیم 

 «که اگه نمی خواید بمیرید بهتره اینو قبول کنید

 قبول کردن این که از مردن سخت تر نیست، نه؟

 «نیست! آره از مردن که سخت تر»

 

 و من می گم:
 «اگه یه روز از مردن سخت تر شد چی؟»

 اون می گه:

 «اون موقع می تونی این کله ی مبارک رو بکنی ولی حاال منتظر باش»

 حق باتوئه حاال فقط باید منتظر موند،
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 ببینم بنظرت اون می دونه که ما منتظریم؟

 ما منتظریم که کله ی مبارکش رو بکنیم مگه غیر از اینه؟

 و اون به نادیده گرفتن ما ادامه می ده!

* 

 حق داری که مارو نادیده بگیری، 
 کار خوبی می کنی اما ما بازم از دیوار خونه ات باال می ریم

 

 حق داری که ما رو نادیده بگیری

  اما ما بازم طنابی می شیم و اگه ما طناب باشیم تو مجسمه ای هستی که باید 

 به زیر کشیده بشه

 اینم بگم:)بزار 

 که وقتی مجسمه ها به زیر کشیده می شن، دیگه فقط یه مجسمه نیستن، خیلی چیزان.
 درسته بزار اینم بگم که این فقط مجسمه ی تو نبود، دنیای تو بود که فرو ریخت!(

 

 حق داری ما رو نادیده بگیری

 اما ما بازم سنگ میشیم  

 ه بشهواگه ما سنگ بشیم تو شیشه ای هستی که باید شکست

 
 حق داری ما رو نادیده بگیری

 اما ما بازم باور داریم کتاب هایی که تابحال خوندی یه مشت حرف مضخرفن 
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 حق داری مارو نادیده بگیری

 اما ما بازم حرف های ناراحت کننده می زنیم 

 

 حق داری ما رو نادیده بگیری،
 اما ما بازم برای امثال تو دادگاه برگزار می کنیم.

 

 ی مارو نادیده بگیری،حق دار

 

 مارو نادیده بگیر

 و ما هر روز بیشتر از روز قبل احساس نفرت می کنیم

 و نفرت تنها چیزی ست که ما را کامیاب می کند،
 زیرا نفرت یعنی اینکه ما تو را نادیده نمی گیریم

 و همچنان منتظر خواهیم ماند.

 )و چراغمان همچنان روشن خواهد ماند(

* 

 ادیده گرفتن ما ادامه بده()اما تو به ن

 کار خوبی می کنی، آره آره 

 خیلی خوبه!
 مارو نادیده بگیر اما ما بازم اعتصاب می کنیم
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 حق داری مارو نادیده بگیری اما ما بازم ول کن قضیه نیستیم

 و هر طور شده رنجت رو به خودت برمیگردونیم و 

 شه بیرون بکشی!باید همپای ما )با کله ی مبارکت( نیشکرها رو از ری

 
 بهش مثل یه بدهی نگاه کن

 اما بازم یه روزی یه پسربچه میاد روبروت می ایسته و می پرسه:

 «تابحال تاریخ رو خوندی؟»

 برو، عجله کن تاریخ رو بخون

 تاریخ رو بفهم

 تاریخ می گه که ما همیشه مجبور بودیم با هم بجنگیم

 و اون پسربچه سرت داد می زند:
 زمین هم نمی تونست من رو توی خودش حبس کنه، حرومزاده حتی»

 «که باال نیام و آتش انقالب رو بهت نشون ندم

 درون آن بچه یک آتش فشان است پس

 اون پسر بچه رو بغل نکن، تو حق داری اون پسر بچه رو نادیده بگیری

 چون اون قراره یه روز سنگی بشه که به اون مجسمه می خوره

 قلبت رو از هم می شکافهقراره گلوله ای بشه که 
 قراره فریادی بشه که تو رو از همه ی آهنگ هایی که تابحال شنیدی وحشت زده می کنه

 اون قراره بزرگ بشه

 اون قراره آدمی بشه که صدای خودش رو شنیده

 تو حق داری اون رو نادیده بگیری، آره بهتره اون رو نادیده بگیری و

 همراه من تکرار کنی
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 ر کنهمراه من تکرا

 «من نمی تونم جلوی تاریخ رو بگیرم!»

 برو تاریخ رو بخون

 من نمی تونم جلوی بزرگ شدن یه بچه رو بگیرم»
 «و جلوی بزرگ شدن بچه هارو!

 وقتی تاریخ رو می خونی ناراحت می شی که یه جایی به مرگ خودت می رسی مگه نه؟

 ولی اون ها بزرگ می شن مگه نه؟

 ه ذره آدم بهتری بودی؟می دونی چی می شد اگه تو ی

 اونموقع تاریخ رو یاد می گرفتی!

 اونموقع باور می کردی که اون قراره بزرگ بشه،

 اونموقع باور می کردی که یه روز قراره 
 پرنده ی سرخ انقالب بر فراز سرهایمان پرواز کنه،

 

 سرخ به رنگ بچه هایی که تو نباید در آغوششان بگیری!
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