
واقعیت، رؤیا و خیال در هم می آمیزد

و بــــر همـان سـان کـه چـون خفتـه از خـواب برآیـد و یـا فاعـل تخیـل 
از حـال فاصـل بیـن خواب و بیـداری خارج گـردد، از عالـم مثالـی جـدا 
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می کنـد، زیـرا کـه خـود در عالـم نـور اسـت.  

تألیف  

- آرمانشهر اسالمی: 

صمدیه،۱۳۹۰ نگاهی پدیدارشناسانه به مراسم حج عمره 

گنج ه¥،چاپ دوم، ۱۳۸۸ - تأمالت در ه¥ و مع¦ری   

ترجمه 

- گسست های اندوهبـار: 

صمــدیه،  ۱۳۸۸ روان رنجــوری و بحــران اجتمـاعی   

چشمه،۱۳۸۴ - مقاومت آفرینش است   

- میشل بن سایق: 

گام نو، ۱۳۸۱ مبارزه، مقاومت و زندگی   

مؤسسۀ فرهنگی کیان، ۱۳۷۳ - بوم شناسی و فلسفۀ توسعه   

گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۱ - فلسطینی آواره    

- رؤیایی مسلک ها و جنبش های سیاسی 

قلم، چاپ اول و دوم، ۱۳۵۷ در خاورمیـانۀ عربی تا سال ۱۹۶۷   

چشم انداز ایران، ۱۳۹۱ رسشت اهریمنی پول   

سایر آثار مؤلف

 ـ شیخ شهاب الدین سهروردی ـ
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ــر، نویســنده نه تنهــا از شــخصیت های داســتان  در فراینــد انکشــاف اث
گزینه هــای  کــه  بلکــه از نقــد و راهنمایــی دوســتان و صاحب نظرانــی 
ذکــر  از  و  کردنــد  مطالعــه  محبــت  و  بزرگــواری  کمــال  بــا  را  مختلــف 
نامشــان خــودداری می کنــم بســیار چیزهــا آموخــت. امیــدوارم عــذر 

کــه قــدردان یکایــک آنهــا هســتم. نگارنــده را بپذیرنــد و بداننــد 

hamidnouhi.com
info@hamidnouhi.com

تهران، تابستان هزارو سیصد و نود و چهار

حمید نوحی
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آنچه میراست نمادی بیش نیست
)...(

آنچه وصفش در اینجا محال است
در آنجا به صورت عمل در می آید.

 گوته،

 آخرین قطعه فاوست دوم
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دلبستگی راوی
یک هـزاروسیصـدونودوســه  فروردیــن  نـوزدهــم  سـه شنبــه، 
که این  هجـری شمسـی، برابـر با هشـتم آوریـل 2014 میالدی اسـت 
کاغذ می آید. نمی دانم چه زمانی آن را خواهید خواند.  سطور روی 
دربـارۀ  راوی  احساسـات  کـه  هسـتید  وضعیتـی  در  هنـگام  آن  آیـا 
کنیـد یـا اصـاًل اهمیتـی بـه او بدهیـد؟ مارکـس را بـا تمـام وجـود درک 
ســوِءتفاهم نشــود. منظــورم اصــاًل اهمیــت  دادن یــا نــدادن 
ک شــخص راوی یــا احساســات او دربــارۀ مارکــس نیســت.  بــه ادرا
منظــورم د رک اهمیــت شــخصیت تاریخــی او و روایتــی دراماتیــک 
او  بازمانــدگان  تراژیــک  ســرانجام  و  بــزرگ  مــرد  ایــن  زندگــی  از 
-دســت کم بــه نظــر راوی و بســیاری دیگــر - اســت. چــون مارکــس 
کــه دشــمنان قســم خوردۀ بســیار و هــواداران  از آن آدم هاســت 
جان برکــِف بســیار داشــته و دارد. دربــارۀ او هیچ چیــز را به ویــژه 
مطلــق  نمی تــوان  اســت  میــان  در  داوری  پــای  کــه  هنگامــی 
مــورد  در  چــه  و  زندگــی اش  ســبک  مــورد  در  داوری  چــه  کــرد؛ 
کــه در ایــن دوره  ــا ایــن حــال، می دانیــد  اندیشــه ها و افــکارش. ب
و زمانــۀ  وضعیــت فرامــدرن همه چیــز را می شــود بــا بازی هــای 
کــرد، از جملــه تعریــف همیــن »واژه بــزرگ«  زبانــی جفت وجــور 
شهرآشــوبی  اندیشــه های  و  مارکــس  قســم خوردۀ  دشــمنان  را. 
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کــه منظــور از »بــزرگ« صحیــح، ســالم، هــادی، 14 او بایــد بداننــد 
ناجــی، درســت فکر، صحیح النســب، برحــق، و این جــور چیزهــا 
کــه بــر جریــان تاریــخ ـ  نیســت. بلکــه منظــور صرفــًا تأثیــری اســت 
گذاشــته  دســت کم تاریــخ سیاســی - در ســدۀ نوزدهــم و بیســتم 
کــه بــه ایــن راوی مربــوط اســت، از جوانــی، یعنــی  اســت. تــا جایــی 
از دوران دانشــجویی  در دهــۀ چهــل شمســی برابــر بــا دهۀ شــصت 
کــه  میــالدی، مجــذوب ایــن شــخصیت بــوده اســت. هنگامــی 
کــه  هنــگام  آن  نداشــت،  بیشــتر  ســال  بیســت واندی   - راوی 
غلبــه  قــاره  پنــج  انقالبــی  گفتمــان  بــر   - مارکــس  اندیشــه های 
کــه  ــا جایــی  داشــت و بــه صــورت موجــی جهانــی درآمــده بــود، ت
ــد  ــود. بای ــده ب ــم را درنوردی فضــای روشــنفکری غــرب و شــرق عال
کــه آن جاذبــه در آن زمــان، بیــش از آنکــه ناشــی از درک  کــرد  اقــرار 
مســتقیم ایــن شــخصیت باشــد، ناشــی از همــان امــواج مســلط و 

تــوأم بــا ســوِءتفاهم ها و ُحســن تفاهم هــای نادرســت بــود.
»سرشـت  کـه  پیـش  سـال  چهـار  سـه  یعنـی  اواخـر،  ایـن 
و  اقتصـادی  دست نوشـته های  از  )گزیـده ای  پـول«  اهریمنـی 
کـردم، ایـن شـخصیت بـزرگ برایـم  فلسـفی( را از مارکـس ترجمـه 
و  بـد  و  خـوب  تمـام  بـا  او  وجـود  واقعیـت  درآمـد.  ابهـام  هالـۀ  از 
ضعـف و قّوتـش را بهتـر شـناختم و تصویـرش در ذهنـم واقعی تـر و 
کـه او هـم  انسـانی تر و توهم زدایـی و تقدس زدایـی شـد. دانسـتم 
نابغـه ای بـوده همچـون سـایر نوابـغ، آدمـی بـوده همچـون سـایر 
آدم هـا بـا تمـام غرایـز و سـایق های حیاتـی آنهـا؛ نـه بی گنـاه و نـه 
گرچـه  گناهـکار، نـه تمامـًا درسـت و نـه تمامـًا نادرسـت.  یک سـر 
گذشـت یکصدوسـی ویک سـال از زمـان عـروج مارکـس  امـروز، بـا 
کـه او را همچـون قدیسـی  کسـانی  بـه عالـم دیگـر، هنـوز هسـتند 
کـه بعضـی از وقایـع زندگی اش را سـاخته و  می پرسـتند، تـا جایـی 

می پندارنـد. کـذب  یک سـره  و  پرولتاریـا  دشـمنان  پرداختـۀ 
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15 کـه تمامـی آنچـه بعدهـا دربـارۀ او دانسـتم و از  گفتنـی اسـت 
آسـمان بـه زمیـن آمدنـش ذره ای از اهمیت او نکاسـت. برعکس، 
گفت وگـوی بی پـرده، صمیمانـه، بدون  شـوق دیـدار او بـرای یـک 
کـه باالخره  واهمـه و آدمی گونـه آنچنـان در دل و روحـم زنـده شـد 
َگـرد سـپیدی  کـه هفتـاد بهـار از عمـرم می گـذرد و  در ایـن هنـگام، 

کامـل بـر سـر و رویـم نشسـته، بـه خوابـم آمد.
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چهاردهم مارس 1883 
رؤیای من و حضور مارکس     

آدم و حوا
عشق و جوانی

قالیچۀ حضرت سلیمان                  
خانۀ لندن، محلۀ سوهو                      

جدل با پرودون  
بیانیه
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یـا  و  برآیـد  از خـواب  کـه چـون خفتـه  بـر همـان سـان  و 
ج  فاعـل تخیـل از حـال فاصـل بیـن خواب و بیـداری خار
اینکـه  بـدون  و  می شـود  جـدا  مثالـی  عالـم  از  گـردد، 
کنـد و نـه نسـبت بـه وضـع آن فاصلـه ای مـادی  حرکتـی 
که  کسـی  کنـد، بـه همیـن نحـو اسـت وضـع و حال  حـس 
را  نـور  بـدون حرکتـی عالـم  بمیـرد در آن جهـان، چـون 
کـه خـود در عالـم نـور اسـت... مشـاهده می کنـد، زیـرا 

حکمت االرشاق، 
شیخ شهاب الدین 
سهروردی، 
به نقل از هرنی کربن، 
ارض ملکوت، ص 227.

واقعیت، رؤیا و خیال در هم می آمیزد
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چهاردهم مارس 1883 
)صدوسی و یک سال پیش(

کجا در  کوه های نمی داند  کـه ایـن راوی در دشـت ها و  آن هنـگام 
پـِس پشـت اجـدادش بـود، مارکـس در بسـتر خـود در آپارتمانی در 
کـه از  طبقـۀ دوم سـاختمانی مسـکونی در میدلنـد پـارک لنـدن، 
شـش سـال پیـش بـا خانـواده اش در آن بـه سـر می بردنـد، آرمیده 
گذرانده بود و  بـود. ایـن اواخـر، روزهـا و ماه هـای بسـیار سـختی را 
کـه بـه نظـر می رسـید این  بـار حالـش خوب شـدنی نبود. این طـور 

کـه طـی چنـد دهـه دربـه دری  ایـن چندمیـن خانـه ای بـود 
و  متمـدن  کولی هـای  یـا  آوارگان  همچـون  خانه به دوشـی  و 
بـار  هـر  بودنـد.  گزیـده  آن سـکونت  در  نوزدهـم  قـرن  شهرنشـین 
کـه از شـّر طلبـکاران بـه تنـگ آمـده بودنـد و صاحبخانـه حاضـر بـه 
کنـار آمـدن بـا آنهـا نبـود مجبـور بـه تغییـر آپارتمـان از یـک محلـۀ 
کثیـف لنـدن بـه محلـۀ مشـابه دیگـری بودنـد. ایـن  فقیرنشـین و 
موروثـی  دارایـی  تمـام  و  خانوادگـی  میـراث   مـدد  بـه  امـا،  اواخـر، 
و  بـه مبلـغ سیصدوبیسـت پونـد  کبـازش، ویلهـم ولـف،  پا رفیـق 
کن شـده  مقـرری مسـتمر اهدایـی انگلـس در مسـکن بهتـری سـا
گرفتـه بودنـد. نمی دانـم بگویـم از بخـت بـِد او یـا  و سروسـامانی 
روبـه راه  مالـی اش  وضـع  می رفـت  کـه  هـم  حـاال  روزگار،  مشـیت 
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همسـر 22 بـود.  شـده  مهم تـری  و  عاطفـی  مشـکالت  دچـار  شـود 
کـه  خ  سـر ژنـِی  بـه  ملقـب  وسـتفالن،  ـن 

ُ
ف ژنـی  خانـم  دلبنـدش، 

در طـول سی وهشـت سـال زندگـی مشـترک در تمـام مبـارزات و 
سـختی ها و نابسـامانی ها همـدم و یـار باوفـای او بـود، دو سـال 
که او  پیش بر اثر ابتال به بیماری سـرطان در حالی درگذشـته بود 
کسـپاری اش حاضر  به دلیل بیماری نتوانسـته بود در مراسـم خا
شـود. پیـش از آن، سـه فرزنـد خـود را به دلیـل فقـر و بیماری هـای 
مصایـب  ح  شـر بودنـد.  داده  دسـت  از  زندگـی  مصایـب  از  ناشـی 
کـه  اسـت  هفتادمنـی  مثنـوی  مارکـس  زندگـی  خودخواسـتۀ 
ح حال نویسـان بـه آن پرداخته انـد. بنـا بـر نوشـته های اینـان:  شر

خیلــی وقت هــا پــول نداشــتند بــه مغازه دارهــا بدهنــد، 

و اگــر وامــی منی گرفتنــد یــا یــک اســکناس یک پونــدی 

ــاً گرهــی گشــوده منی شــد  ــس منی رســید و موقت از انگل

همــۀ  گاهــی  می مردنــد.  گرســنگی  از  چه بســا 

ــور می شــدند  ــود و مجب ــواده در گــرو ب لباس هــای خان

ــدون روشــنایی و غــذا بنشــینند و منتظــر  ســاعت ها ب

پیــدا  ســمج  طلبــکاران  رسوکلــۀ  گه گاهــی  مباننــد. 

می شــد. امــا تــوی درگاه یکــی از بچه هــا طوطــی وار بــه 

ــتند. ــس نیس ــای مارک ــت: آق ــا می گف آنه

یـک خفیه نویـس پروسـی - مأمـور از طـرف امپراطـور پـروس 
زندگـی  نحـو  بهتریـن  بـه  خالصـه ای  به طـور   - چهـارم  فردریـک 

کـرده اسـت: خانوادگـی او را ترسـیم 

در یکــی از بدتریــن و ارزان تریــن محله هــای لنــدن 

و  اســباب  هیــچ  دارد.  اتــاق  دو  می کنــد.  زندگــی 

ــه چشــم  ــاق ب ــا آبرومنــدی در ایــن دو ات ــز ی ــاث متی اث
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23 منی خــورد، همه چیــز شکســته، لَق ولــوق و پاره پــوره 

ــته...  ــز نشس ــی روی همه چی ــاک ضخیم ــت. گَردوخ اس

کنــار  در  روزنامه هــا  و  کتاب هــا  دست نوشــته ها، 

کیــف  خرت وپرت هــای  و  بچه هــا  اســباب بازی 

قاشــق های  لب پریــده،  فنجان هــای  زنــش،  خیاطــی 

کثیــف، کاردهــا، چنگال هــا، چراغ هــا، دوات، لیــوان، 

پیپ هــا، خاکســر توتــون، همــه و همــه روی یــک میــز 

تلنبــار شــده اند. وقتــی وارد اتــاق بشــوید دود چــراغ و 

دود توتــون آن قــدر اشــک بــه چشــمتان مــی آورد که اول 

ــال  ــه ای کورمال کورم ــد در میخان ــد داری ــال می کنی خی

ــا باالخــره عــادت می کنیــد و بعضــی  جلــو می رویــد، ت

ــد.  ــخیص می دهی ــار تش ــط آن دود و غب ــا را وس چیزه

نشســن کار خطرناکــی اســت. اینجــا یــک صندلــی 

اســت کــه فقــط ســه تــا پایــه دارد. آنجــا صندلــی 

دیگــری هســت کــه تصادفــاً ســامل اســت و بچه هــا 

ــی را  ــن صندل ــد. همی ــد روی آن آشــپزبازی می کنن دارن

ــپزخانۀ  ــایل آش ــا وس ــد، ام ــارف می کنن ــان تع ــه مه ب

ــت  ــن اس ــینید ممک ــر بنش ــد، و اگ ــا را برمنی دارن بچه ه

شــلوارتان ســوراخ شــود. امــا ایــن چیزهــا اصــاً مارکــس 

ــتانه از  ــی دوس ــد. خیل ــت منی کن ــش را ناراح و فرزندان

ــپ و  ــت پی ــال نزاک ــا ک ــد و ب ــی می کنن ــا پذیرای ش

توتــون و هــر چیــز دیگــری کــه باشــد بــه شــا تعــارف 

ــه گفت وگــوی هوشــمندانه و جالبــی  ــد. بافاصل می کنن

ــران  ــه را ج ــرسی خان ــۀ کم وک ــه هم ــود ک رشوع می ش

می کنــد، و از همیــن رو ناراحتــی آدم قابــل تحمــل 

ــود... می ش

و  جوانـی  دوران  سرمسـتِی  و  عشـق  سرخوشـی،  از  پـس 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


از ناسوت تا الهوت

کسـب موفقیـت در مراحـل تحصیلـی رشـته های 24 دانشـجویی و 
ـن 

ُ
ف ژنـی  از  ربـودن  دل  در  همـه  از  بیـش  و  فلسـفه  و  حقـوق 

تری یـر  زادگاهـش  اشـرافی در شـهر  از خانـواده ای  زیبـا  وسـتفالِن 
اندیشـه های  نفـوذ  بـا  فرانسـه  و  آلمـان  میـان  مـرزی  )شـهری 
کشـور(، سرنوشـت او بـا آرمان هـا و  اصالح طلبانـه و انقالبـی هـر دو 
آرزوهـای دور و دراز و تحمـل یـک عمـر زندگی مشـقت بار، سـختی 
گـره  کشـور  کشـور بـه آن  معیشـت و دربـه دری و نفـی بلـد از ایـن 
همیـن  به سـبب  را  فرزنـدش  شـش  از  فرزنـد  سـه  بـود.  خـورده 
سـختی های زندگـی آرمانـی از دسـت داده بـود. در سـال 1858، 
کـه چهـل سـال بیشـتر نداشـت، بـه رفیـق شـفیق خـود،  در حالـی 

نوشـت:  انگلـس، 

ــه  ــه ب ــد ک ــم، هرچن ــا و مصیبت ــار ب ــوب دچ ــل ای مث

انــدازۀ او از خــدا منی ترســم. هــر چیــزی کــه ایــن آقایــان 

]پزشــکان[ می گوینــد بــه اینجــا می رســد کــه آدم بایــد 

خرپــول باشــد، نــه بدبخــت بی پــول مثــل مــن کــه عیــن 

ــز اســت. مــوش کلیســا بی چی

کـه از بسـتر تـکان نخـورده بـود. چیـز چندانـی  چنـد روز بـود 
را  آخـر  نفس هـای  گویـا  نمی کـرد.  احسـاس  خـود  پیرامـون  از 
ایـن  زندگـی،  و  مـرگ  میـان  خلسـه مانند  حالتـی  در  می کشـید، 
تشـخیص  ناسـوت.  عالـم  و  الهـوت  عالـم  جهـان،  آن  و  جهـان 
زمـان و مـکان واقعـی را از دسـت داده بـود. مرزهای زمان و مکان 
گویـی در زمـان و مکانـی مجـازی  برایـش وجـود نداشـت.  دیگـر 
سـیر می کـرد. شـصت وپنج سـال زندگـی اش به طـور درهم وبرهـم 
کـه برخـی فیلسـوفان همچـون  از خاطـرش می گذشـت. آنچنـان 
گذشـتۀ خـود را همزمـان و  گاهـی تمامـی زندگـی  گفته انـد  کانـت 
کـه  گاهـی بـه ترتیـب خطـی، همچنـان  در یـک لحظـه می دیـد، 
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25 گاهـی  کـی زندگـی می کننـد، و  همـۀ آدم هـای روی ایـن زمیـن خا
حیـات  دوران  مختلـف  زمان هـای  وقایـع  همـۀ  درهم وبرهـم 
شصت وپنج سـاله اش همـه بـا هـم در یک لحظه جلوی چشـمان 
و  می گرفتنـد  جـان  تئاتـر  صحنـۀ  همچـون  بسـته اش  و  خسـته 
خصلـت  یـا  شـده  فشـرده  زمـان  گویـی  می شـدند.  محـو  سـپس 
خطی و تدریجی خود را از دست داده بود. همزمانی رؤیا، وقایع 
و حتـی احساسـات و عواطـف پدیـدۀ خارق العـادۀ ایـن چنـد روز 
اینکـه ایـن رؤیاهـا  از همـه عجیب تـر و مهم تـر  امـا  بـود.  در بسـتر 
کـه خـود در آنها حضور  گذشـته،  کتشـافی بودنـد. چیزهایـی را از  ا
کـه هنـوز اتفـاق نیفتـاده بـود نیـز می دیـد و  نداشـت، و آینـده ای را 
کـه فکـری بـه خاطرش  گویـی در همـان لحظـه  احسـاس می کـرد. 
خطـور می کـرد یـا احساسـی در او پیـدا می شـد در و دیـوار و سـقِف 
پیدا و ناپیدا هم دگرگون می شـد و به او پاسـخ می داد. همه چیز 
به طـور دائـم و لحظه به لحظـه در رابطـه بـا ذهنـش رنگ به رنـگ 
می شـد. همه چیـز موج گونـه و در حـال شـدن و واشـدن دائمـی 
کـه این همـه تحـت سـیطرۀ ذهن خـود او بود  بـود، بـا ایـن تفـاوت 
امـا ذهنـی مهارناشـدنی، آرام و بی قـرار. بـه محـض اینکـه ذهنـش 
متوجـه چیـزی می شـد آن چیـز جلوی چشـمانش ظاهر می شـد. 

اصـاًل مثـل اینکـه خـودش بخشـی از آن بـود. 
بـرآورده  سـر  اعمـاق  از  روح  جسـم،  ناتوانـی  لحظـات  آن  در 
کارنامـۀ  گویـی می خواسـت  بـود و زمیـن و زمـان را درمی نوردیـد. 
کنـد.  بـا همـۀ سـختی ها و شـادی هایش داوری  را  زندگـی خـود 
که وجود داشـت فقدان نظم و ترتیب و معیارهای  تنها مشـکلی 
داوری بود. روح او دائمًا در تالطم از جایی به جای دیگر در پرواز 
بـود. از شـادی ها بـه غم هـا، از مبـارزه بـا دشـمنان بـه مشـاجره بـا 
یـاران، از جوانـی بـه پیـری، از پیـری بـه میانسـالی و از دوسـتی و 
وفـاداری بـه عشـق. تمام دنیـا را با پرواز خود درمی نوردید؛ شـرق 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


از ناسوت تا الهوت

حضـرت 26 قالیچـۀ  بـا  گویـی  گاهـی  را.  شـمال  و  جنـوب  و  غـرب  و 
سـلیمان طـی االرض می کـرد و حتـی در یـک لحظـه در زمان هـای 
گاهـی بـال درمـی آورد از همـۀ دیوارهـا و  مختلـف حضـور داشـت. 
کـه از  کشـورهای اروپایـی  سـقف ها عبـور می کـرد. از روی شـهرها و 
بسـیاری از آنهـا خاطراتـی داشـت عبـور می کـرد؛ آلمـان، انگلیـس، 
کـه به دلیل  پاریـس و بیـش از همـه لنـدن و خانه هـای فقیرانـه ای 
خـود  پـدری  خانـۀ  بودنـد.  شـده  آنهـا  تـرک  بـه  مجبـور  بینوایـی 
را در لحظـه ای  او  کنـون  ا خ.  ژنـِی سـر نامـزد محبوبـش،  و خانـۀ 
اواخـر،  ایـن  نزدیـک سـیر می کـرد. در  گذشـتۀ  کـه در  درمی یابـم 
زمسـتان های بارانـی انگلیـس و سـال های آخـر عمـرش بـه یادش 
بـاران  یک سـر  می رفـت  معالجـه  بـرای  کجـا  هـر  بـه  کـه  می آمـد 
کـه وضعیـت تنفـس او و حـال و روزش را بدتـر  می آمـد، به طـوری 
کـه چنـد روزی بـه الجزیـره  می کـرد. از بخـت بـد او، هنگامـی هـم 
رفتـه بـود ایـن منطقۀ جنوب مدیترانه در آن روزها یک سـر بارانی 
انگلیـس  و  سـوئیس  و  فرانسـه  در  معدنـی  آب  حمام هـای  بـود. 
کـه بـه محـض اینکـه بـه آن مناطـق می رسـید  بـه یـادش می آمـد 
کـه می رفـت بند می آمـد، به طوری  بـاران شـروع می شـد و همیـن 
کـه بـا خـود می گفـت: »ابرهـا مـرا دنبـال می کننـد«. آن اواخـر عمـر 
سـرفه های شـدیدی می کـرد، روی بعضـی قسـمت های بدنـش 
نیـز  پروسـتات  التهـاب  و  بواسـیر  بـه  و  کورک هـای چرکـی داشـت 

مبتـال بـود.
زندگـی پـر رنـج و مشـقتش بـه یـادش آمـد؛ سـه فرزنـدش را 
کـه پولـی بـرای  گـور سـپرده بـود، در حالـی  کـه بـه دسـت خـود بـه 
کفـن و دفـن آنهـا نداشـت. لحظـات و نفس هـای آخـر زندگـی گیدو 
هیچ کـس  کـه  حالـی  در  آمـد،  یـادش  بـه  یک سـاله  )فوکس شـِن( 
کند. همسـرش،  نتوانسـت از خفگـی او بـر اثـر ذات الریـه جلوگیری 
کـه چگونـه در سـال 1850، پـس از جـان  خ، را بـه یـاد آورد  ژنـِی سـر
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27 دادن فرزنـد شـیرخوارۀ یک ساله شـان در آغـوش او، خـودش هـم 
از حـال رفـت. 

بـر  ایـن مشـکالت و مصایـب زندگـی، عـالوه  بـا وجـود تمـام 
فلسـفه، تاریـخ و اقتصـاد، بـا هنـر و ادبیات نیز بسـیار مأنوس بود: 
کرده بود. ویکتور  کاپیتـال از او یاد  ک را مکـررًا می خوانـد و در  بالـزا
هوگـو را »درخشـان ترین سـتارۀ آسـمان ادب« می دانسـت. از ژرژ 
سـاند بـا نـام مسـتعار خانـم بـووآری در دفتـر فلسـفه اش نـام بـرده 
مارکـس  پـدر  همچـون  کـه  معـروف  شـاعر  هاینـه،  هانریـش  بـود. 
مسـیحی شـده و مجـذوب ژنـی بـود، برایشـان شـعر می خوانـد و 
کوچکشـان( از  بـا دسـتور حمـام او ژنی شـن )فرزنـد  بـار هـم  یـک 
کارمند بانک  تشـنج نجـات یافـت. فردینالـد فـرای لیگراِت شـاعر و 
چک هـای برگشـتی مارکـس را بـا محبـت تمـام می پرداخـت. بـه 
بـه  می سـتود.  را  انگـر  نقاشـی های  و  مـی داد  گـوش  شـوپن  آثـار 
را  بسـیار عالقـه داشـت. قصه هـای هزارویک شـب  شکسـپیر  آثـار 
مشـهور  شـاعر  و  نویسـنده  گوتـه،  دوسـتش،  همچـون  و  خوانـده 
بـود.  پذیرفتـه  تأثیـر  آن  از  هجدهـم،  قـرن  رمانتیـک  برجسـتۀ  و 
که در دفترچۀ اشـعار مفقودشـده اش  شـعرهایی هم سـروده بود 
بـود. زبـان نثـر او در بسـیاری مـوارد بسـیار عاطفـی،  ثبـت شـده 
کـه بـا آن دسـت به گریبان  هنرمندانـه و نافـذ بـود. به رغـم فقـری 
بـود، امـکان آمـوزش هنرهـا از جملـه موسـیقی را بـرای دخترانش 

گاهـی نیـز بـه تئاتـر می رفتنـد. کـرده بـود و  فراهـم 
کنـون، در ایـن لحظه هـای بحرانـی میان مـرگ و زندگی، بار  ا
گذشـته در وجـودش  دیگـر همـۀ تجربه هـا و احساسـات روزهـای 
گرفتـه  بـر  در  را  او  و خاطـره  غـم، شـادی  بـود. درد،  بیـدار شـده 
و  نداشـت  معنـی  مجـاز  و  واقـع  بیـن  تفـاوت  حـال  ایـن  در  بـود. 
و  ظرفیـت   بـود.  برجسـته  فیلسـوفی  خـود  او  می رفـت.  میـان  از 
کـه بـه همـۀ آدم هـا و باورهایشـان تردیـد  توانایـی ایـن را داشـت 
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کـه روح و خـدا را نیـز مخلـوق 28 روا دارد؛ یـک ماتریالیسـِت دوآتشـه 
گـر نگویـم جسـم - آدمیـان می پنداشـت. خیلـی سـاده و  جـان - ا
راحـت، بـه جـای »خـدا انسـان را آفریـد« می گفـت: »انسـان خـدا 
را آفریـد«. جهـان را نـه آفریـدۀ شـعور، بلکـه شـعور را آفریـدۀ جهان 
کـه  می دانسـت. بـرای او همه چیـز از مـاده می تراویـد، تـا جایـی 
بـرای برآمـدن از پـِس ایده آلیسـت های نـاب )کـه ماننـد فیلسـوف 
بـزرگ، عالی جنـاب اسـقف بارکلـی، بـه جهـان همچـون ایـده بـاور 
داشـتند( زده بـود بـه سـیم آخـر و شـعور را »عالی تریـن محصـول 
کـه معتقـد بودنـد  مـاده« می دانسـت. ایـن سـخن در برابـر آنـان 
محـض  شـعور  یـا  ایـده  نیـز  را  خـدا  و  بـود  ایـده  چیـز  هـر  از  قبـل 
کارآمـد بـرای مقابله به مثـل بـود؛ در برابـر  می پنداشـتند حربـه ای 
کـه  کـه جهـان را محصـول ارادۀ ازلـی می دانسـتند؛ اراده ای  آنهـا 
کـه  کـرده بـود، آنچنـان  کائنـات را یک جـا و درجـا خلـق  جهـان و 
گفـت »بشـو و شـد« )کـن فیکـون(. مثـل داسـتان های علی بابـا و 
کنـار«  کـه وقتـی علی بابـا می گفـت »دیـوار بـرو  چهـل دزد بغـداد، 
علی بابـا  غنائـم  کاروان  و  می شـد  بـاز  کـوه  در  دروازه ای  گهـان  نا
یـا چـراغ  کـوه می شـدند.  یارانـش به تمامـی وارد غـاری در دل  و 
کـه، بـه محـض برافروختـن آن، آدم توانمنـد  جـادوی عالءالدیـن 
هـر  کـه  می شـد  حاضـر  خدمـت  در  دست به سـینه  معجزه گـری 
گشـوده می شـد.  ِگرهـی بـا دسـت هایش  کاری از او برمی آمـد و هـر 
تجربـه  را  برتـر  یـا  دیگـر  طـراز  جهـاِن  ایـن  داشـت  خـود  او  حـاال 
کـه در رؤیـا، رؤیـای خـود یـا رؤیـای راوی، رؤیـا در  گیـرم  می کـرد. 

رؤیـا. دو رؤیـا در دو زمـان مختلـف بـه هـم آمیختـه بـود. 
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رؤیای من و حضور مارکس
روی یـک صندلـی در آخریـن ردیـف تـاالر نمایـش شـهر فرنـگ در 
آویختـه  پـرده  و  خالـی  تـاالر  روشـن،  چراغ هـا  نشسـته ام.  تهـران 
کم کـم جمعیـت از در هـای دو طـرف وارد می شـوند. زن و  اسـت. 
گوش نـواز و روح پـروِر »شـهرزاد قصه گو«،  مـرد، پیـر و جـوان. آهنـگ 
خامـوش  چراغ هـا  اجراسـت.  حـال  در  کف،  کورسـا ریمسـکی  اثـر 
می شـود و سـالن در تاریکـی فرومـی رود. نورافکن هـا  انـدام مـردی 
کرده انـد و همچنـان او را دنبـال  را در میـان جمعیـت تـاالر روشـن 
می کننـد تـا بـه روی صحنـه بـرود. در جلـوی صحنـه، روبـه روی 

مـردم، می ایسـتد و می گویـد:

خانم هــا، آقایــان، خــوش آمدیــد! امشــب کار خاصــی را 

بــرای شــا اجــرا می کنیــم، بســیار خــاص. هــم از لحــاظ 

موضــوع و محتــوا و هــم از لحــاظ روش  و فنــون اجــرا. 

ــت  ــوا در بهش ــدار آدم و ح ــه دی ــا را ب ــب ش ــا امش م

ــت  ــی حقیق ــد ول ــب کنی ــاید تعج ــم. ش ــدن می بری ع

دارد. خواهیــد دیــد کــه بــه شــا دروغ منی گوییــم. 

ویژگــی مهــم دیگــر کار امشــب مــا ایــن اســت کــه ایــن 

کار یــک »کار سفارشــی« اســت. و قــرار اســت شــخص 
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آقــای کارل مارکــس ]ابــراز احساســات و دســت زدن 30

شــدید تماشــاچیان[ کــه اکنــون در عــامل وســیط بــه 
رس می برنــد، هنگامــی کــه مایــل بودنــد و زمــان آن 

ــد.  ــور یابن ــا حض ــان م ــت، در می ــوم نیس ــا معل ــر م ب

اشــاره  ]بــا  مــا  ارتباطــی  پــل  و  کار  ســفارش دهندۀ 

بــه مــن[ آن آقاســت و پیشــاپیش مســئولیت همــۀ 
ــت. ــه اس ــکاالت کار را پذیرفت ــا و اش کمبوده

کنـون در روشـنایی  ]نـور از طـرف او بـه سـوی مـن می آیـد. ا
کرده انـد بـه مـن  کـه سـالن را پـر  گران  کامـل هسـتم. تمـام تماشـا
کنـم. دسـت  خیـره می شـوند. نزدیـک اسـت از تـرس قالـب تهـی 
کـرده و حسـابی خـود را باختـه ام. هرچـه می خواهـم  گـم  و پایـم را 
مـن؟  بپرسـم:  می خواهـم  نیسـتم.  تکلـم  بـه  قـادر  کنـم،  انـکار 
ج نمی شـود.  گلویـم خـار مـن؟ ولـی نمی توانـم. هیـچ صدایـی از 
تاریکـی  در  برمی گـردد.  مـرد  آن  سـمت  بـه  نـور  خوشـبختانه 

می کنـم.[ امنیـت  احسـاس 
بـه دیـدار آدم و حـوا می رویـم. بفرماییـد ]بـا حرکـت نمایشـی بـاز 
کـردن دسـت ها[: ایـن شـما و این حضـرت آدم و علیامخدره حوا!

کارگردان
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آدم و حوا
ریمسـکی  اثـر  قصه گـو،  شـهرزاد  آهنـگ  از  روایـی  ]قطعـه ای 
مـی رود.  بـاال  پـرده  می رسـد.  گـوش  بـه  همچنـان  کف،  ݢکورسـا ݢ ݢ ݢ
می گیـرد.  قـرار  چشـمم  برابـر  در  حیرت انگیـزی  رؤیایـِی  صحنـۀ 
انتهـای صحنـه بخارآلـود و تاریـک اسـت. نورهـای متمرکـز زیبـا به 
کـف صحنـه را به تدریـج روشـن می کنـد. گـرم خورشـیدی  رنـگ 
روی  که  دارد  قرار  کوهستانی  صحنه  راست  سمت  در 
کندوهای طبیعی البه الی  از  و  را خزه پوشانده  صخره های آن 
از  مترنم  و  زالل  آبی  باریکۀ  است.  جاری  عسل  آن  شیارهای 
از  یک سوم  فاصلۀ  در  که  است  جاری  کوهستان  در  چشمه ای 
سمت راست صحنه پیچ و تاب می خورد و بعد از عبور از جلوی 
ج می شود. صحنه با چرخشی به دور درخت سیب از صحنه خار
سیاهِی  به  براق  سیاِه  و  سکومانند  پاره سنگ  چند 
سمت  در  آب  جوی  تاب  و  پیچ  به  کعبه  خانۀ  در  حجراالسود 
کوتاه و چند دسته  که گل های زیبای خوش رنگ  راست صحنه، 

کرده است، معنی می دهد.   گندم آنها را احاطه  خوشۀ بلند 
زیبایـی  کوچـک  بـرۀ  بـا  تنومنـد  شـیر  یـک  طـرف  آن  در   
ظاهـر  دورتـر  کمـی  از  سـفید  خرگـوش  یـک  آرمیده انـد.  هـم  کنـار 
دو  آن  بـه  کـه  چشـمش  می پایـد،  را  اطرافـش  حیـران  می شـود، 
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حوا

همان جـا  و  می کنـد  پرتـاب  آنهـا  روی  را  خـود  فـوری  می افتـد 
کنارشـان می آرامـد. صـدای خرناسـۀ خواب آلـود هـر سـه حیـوان 
اسـت.  گوش نـواز  جویبـار  در  آب  شـدن  جـاری  صـدای  بـا  تـوأم 
گیاهـان صخـره ای بـه رنگ هـای سـبز و قرمـز تنـِد  صخـره و خـزه و 

می کننـد. تشـدید  را  شـاعرانه  و  خیالـی  فضـای  بـراق 
بچه آهـوی خوش رنـگ و زیبایـی با مادر خـود از روی صخره 
به وسـط صحنه می آید. بچه آهو از شـیر مادر می نوشـد و می رود 
پهلـوی سـه حیـوان دیگـر بـا آرامـش و تن آسـانی دراز می کشـد. از 
خوش انـدام،  و  جـوان  دو  هـر  حـوا،  و  آدم  صحنـه،  عقـب  گوشـۀ 
دسـت در دسـت یکدیگر، سـرها عاشـقانه نزدیک به هم، آهسـته 
و غـرق در خـود، نجوا  کنـان، وارد صحنـه می شـوند. حـوا پیراهـن 
نـازک سـفید و بلنـدی بـه تـن دارد. آدم بـا دو پارچـۀ سـفید اعالی 
کمـر خود  کـه یکـی را بـه  کتـان بـدون هیـچ دوخـت و دوز،  نخـی  یـا 
بسـته و دیگـری را بـه طـرز زیبایـی روی دوش انداختـه، مـرداِن 
قـرون  نقاشـی های  در  یونانـی  فیلسـوفان  یـا  احـرام  حـال  در 
وسـطایی را تداعـی می کنـد. نـگاه حـوا بـه تاالر می افتـد و با دیدن 
تماشـاچیان آدم را بـه سـوی جلـوی صحنه می کشـد. نـور صحنه 
روبـه روی  می شـود.  تاریـک  صحنـه  بقیـۀ  و  متمرکـز  دو  هـر  روی 
بـا هـم و در  کوتـاه،  مـردم بـه احتـرام می ایسـتند. پـس از مکثـی 
تـاالر چشـم دوخته انـد، شـمرده و  باالتریـن نقطـۀ  بـه  حالـی  کـه 
کـه از اعمـاق  پرطنیـن و بـا صدایـی خـش دار، رسـا و بـم، صدایـی 

تاریـخ می آیـد، این گونـه روایـت بشـر را آغـاز می کننـد[
داسـتان مشـترک ما و شـما این گونه آغاز شـد. داسـتان یک 
بـر  گنـاه  بـاِر آن  کـه  گنـاه، یـک نافرمانـی. میلیون هـا سـال اسـت 

دوشـمان سـنگینی می کنـد. 
مـا و شـما یکـی هسـتیم، یـک تـن واحـد. رنـج شـما رنـج مـا هـم 

 . هسـت
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حوا  

 آدم

حوا  
 

آدم

گویا این رنج را پایانی نیست.
تا رستگاری آخرین فرزندمان.

]دسـت یکدیگـر را رهـا می کننـد. حـوا به سـمت چـپ و زیر درخت 
که شـاخه هایش از سـنگینِی بار به زیر آمده، و آدم  سـیب می رود 
بـه سـمت راسـت مـی رود و طـوری روی یکـی از تخته سـنگ ها بـه 
کـه هـم رو بـه سـوی حـوا دارد و هـم  حالـت اسـتراحت می نشـیند 

رو بـه تاالر. 
کـه هـوا تـا   حـوا یک به یـک و بـا لـذت سـیب ها را چنـان می بویـد 
کـه  را  گنـدم  سـنبله های  آدم  می کنـد.  نفـوذ  سـینه اش  اعمـاق 
بـزرگ  مـار  نـوازش می کنـد.  به آرامـی  زیـر سـینه هایش رسـیده  تـا 
گرانه ای به  کـرده و به طـور اغوا زیبـای خوش  خط   و    خالـی قـد علـم 
سـمت چـپ و راسـت سـر می جنبانـد. صحنـه تاریـک می شـود و 
گرم خورشـیدی روی خوشـه های  کانونـی با همان رنگ  نورهـای 
کـه می بویـد و مـار  گنـدم و دسـت آدم، چهـرۀ حـوا و سـیب هایی 

گـر متمرکـز می شـوند[. اغوا
از  بـم خـش دار، پـس  اندوهگیـن، پررمـزوراز و صـدای  ]بـا لحنـی 
گویـی هبـوط مـا به طـور  نفسـی عمیـق[: آری! بـازی ادامـه دارد. 
گرچه  پایان ناپذیـری در وجـود هـر یـک از شـما بازتولیـد می شـود. 
آن را آزادانـه انتخـاب نکرده ایـم، امـا محکـوم بـه ایفـای نقـش در 
کـه هیـچ موجـودی زیر  آن هسـتیم. محکومیـم ایـن  بـار امانتـی را 

بـار آن نرفـت، بـه مقصـد برسـانیم.
بـر  را  خـود  نقـش  و  دردهیـم  تـن  آن  بـه  سرخوشـی  بـا  بیاییـد 
آفرینشـمان بزنیـم. صبـر، مقاومـت و مبـارزه در عیـن شـادمانی، 

سـرور.  و  تسـلیم،  خوش باشـی، 
بـا تمـام سـختی ها و  را  ]بـا همـان لحـن و صـدا[: مـا سـهم خـود 
شـما  آنچـه  امـا  کردیـم.  ایفـا  بدی هـا  و  خوبی هـا  شـادمانی ها، 
می کنیـد نیـز مـا بـه حسـاب خـود می گذاریـم. هابیـل و قابیـل هـر 
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آدم  

حوا    

آدم   

آدم و حوا  

تفاوتـی  را دوسـت داشـتیم. چـه  هـر دو  بودنـد،  مـا  فرزنـدان  دو 
می کـرد قابیـل هابیـل را بکشـد یـا هابیل او را؟ آنچه ما را به شـدت 
افسـرده می کند نْفس شـّر و بدی اسـت. ما خود را مسـبب اصلی 
تمـام آنچـه بـر سـر شـما آمـد و می آیـد می دانیـم. ایـن اسـت رنجی 

کـه پایـان نـدارد.
دوش  بـر  زیـادی  بـار  کـه  می دانیـم  گران[:  تماشـا بـه  ]خطـاب 
کـه هنـوز اسـت مـا حکمـت آفرینـش  گذاشـتیم. هنـوز هـم  شـما 

نمی دانیـم.  را 
که به جلـوی صحنه نزدیک  ]از جـای خـود برمی خیـزد، در حالـی 
هـم  شـما  بازیگـر.  هـم  و  گریم  تماشـا هـم  همـه،  مـا،  می شـود[: 
مـا  بـازی.  مـا  و  تماشـا می کنیـد  نکنیـد شـما  گمـان  همین طـور. 

گریم. همـه بـازی می کنیـم و در عیـن حـال تماشـا
کوتـاه  یـا  بلنـد  صـدای  بـا  حـوا  و  آدم  بعـد  بـه  قسـمت  ایـن  ]از 
متناسـب بـا مفهـوم خطابه هـا، پی در پی جای خـود را به یکدیگر 
می دهنـد و بـا ریتـم آهسـته یـا تنـد بـه جلـو، عقـب و چپ و راسـت 

می کننـد[. حرکـت  صحنـه 
گاهـی همیـن اسـت؛ غـرق در صحنـۀ بـازی بـودن.  معضـل بـزرگ آ

گر و بازیگـر، راه و رهـرو، تفکـر و موضـوع تفکـر. یگانگـی تماشـا
می کنیـم.  نظـاره  را  آن  کـه  هسـتیم  جهانـی  از  بخشـی  خـود  مـا 
ایـن  بـرای شـما  اسـت،  آن جهـان  مـا  بـرای  آنچـه  علـت  ایـن  بـه 
کـس جهـان خـودش را ایـن  جهـان، جهـان خودتـان اسـت. هـر 
جهـان می نامـد و جهان هـای دیگـر را آن جهـان. بـا ایـن حـال، 
هرچـه باشـد، ایـن دو جهـان و هـر چنـد جهـان دیگـر در راسـتای 

اسـت. نسـبی  همه چیـز  کـه  می بینیـد  یکدیگرنـد. 
]دیگر تاب نیاوردم، فریاد زدم: حتی حقیقت؟[ 

]بـا هـم و یک صـدا[: آری، حتـی حقیقـت. ما را بـه حقیقِت مطلق 
راهی نیست.
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ایسـتاده  کجـا  اینکـه  بـر حسـب  را،  حتـی حقیقـت مطلـق واحـد 
می بینیـم.  گونه گـون  را  آن  مـکان،  و  زمـان  کجـای  باشـیم، 
مـا  می کنـد.  آشـکار  را  خـود  یک جـور  کـس  هـر  بـرای  حقیقـت 
مـن[:  بـه  اشـاره  ]بـا  می بینیـم.  را  حقیقـت  از  جلـوه ای  همـواره 
کـن ببیـن. تـو در دیـد مـن هسـتی و مـن در دیـد تـو،  خـوب نـگاه 

نـدارد. اشـراف  زمـان  و  فضـا  تمـام  بـه  مـا  از  هیچ کـدام 
درک مـا از جهـان مشـروط بـه جایگاهمـان در جهـان اسـت، بـه 
کـه دائمـًا در حـال دگرگونـی  محـل اسـتقرارمان، محـل اسـتقراری 
و  گسسـت ها  دچـار  مقاطعـی  در  و  اسـت  انـدک  تغییـرات  و 
جهش هایـی می شـود. بـا ایـن حـال، شـرایط هسـتی هیچ یـک از 
کـه بـه آن تعلـق داریـم( فراتـر  مـا از سـطح مقدرمـان )طـراز خاصـی 
نمـی رود. سـطح هسـتی شـما معـروض زمـان و مکان و بـه عبارت 
دیگـر اسـیر مـاده اسـت؛ طـراز هسـتی مـادی. دنیای شـما بـا تمام 
کائناتـش در مقایسـه بـا دنیـای مـا همچـون چاهـی اسـت تاریـک 

و سـرد و بـی روح. 
]می پرسم جهان شما چگونه است؟[

خیـال  در  کـه  دارد  بسـیار  آسـمان های  و  مختلـف  مراتـب  اینجـا 
هیچ کـس نمی گنجـد. جاهایـی منحصر به فـرد و اختصاصـی بـرای 
کامـاًل عادالنه.  هـر فـرد متناسـب بـا اعمال خود در جهان سـفلی. 
کهکشـان های غیرقابل شـمارش  آیا هیچ از خود پرسـیده اید این 

کیسـت؟  بـرای چیسـت و برای 
اینجـا قوانیـن و نوامیـس مـادی جهـان شـما هیـچ جایـی نـدارد. 
مـا از قیـد زمـان و مـکان، از قیـد ماده، از قید اندازه و ابعاد، از قید 
وزن و جـرم، همـه و همـه، آزادیـم. از همـۀ قیـود جهـان مـادی، 
بـرای حضـور در جایـی.  بـه حرکـت و جابه جـا شـدن  نیـاز  حتـی 
کـه  کـه بـه جایـی می رویـم؛ جاهـا هسـتند  در اینجـا مـا نیسـتیم 
بـه محـض ارادۀ مـا در وجودمـان حاضـر می شـوند. اینجـا جهـان 
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شـعور و عقـل و اراده محـض اسـت. 
در اینجـا تصـور و خیـال عیـن واقعیـت اسـت. بـه محـض خواسـِت 
کافـی اسـت بخواهیـد. مـرز میان  چیـزی آن چیـز تحقـق می یابـد. 
مـاده و فعـل، واقعیـت و خیـال، جسـم و روح، عیـن و ذهن، همه 

و همـه، در اینجـا درنوردیده می شـود. 
می بریـم؛  بی زمان ومـکان  جهـاِن  بـه  خـود  بـا  را  شـما  مـا  کنـون  ا
گذشـته و حـال و آینـده ای وجـود نـدارد. پـس تعجـب  کـه  جایـی 
گذشـته و  کـه شـاهد آن خواهیـد بـود  گـر در صحنه هایـی  نکنیـد ا

حـال و آینـده در هـم فرورفته انـد. 
]با هم و با صدای بلند، رو به تاالر[: ما می رویم و او می آید.

کـوی محوشـونده[: »او  ]بلندگـوی صحنـه بـا صدایـی پرطنیـن و ا
می آیـد.« ]آدم و حـوا بـه شـیوۀ شـعبده بازان دسـت های خـود را 
کوتـاه از یـک آهنـگ روایـی  کـه قطعـه ای  بـاز می کننـد، در حالـی 
کارل  ایـن  و  شـما  ایـن  کنـون  ا می شـود[:  نواختـه  هیجان انگیـز 

مارکـس، فرزنـد هاینریـش و خانـم هاینریـت پـرس بـرک!
صندلـی  از  صدایـی  اسـت.  تاریـک  همه جـا  می افتـد.  ]پـرده 
کمی  گـوش می رسـد. با احتیـاط  کـه خالـی اسـت به  سـمت چپـم 
خـودش  بلـه،  کنـم.  سـکته  تـرس  از  اسـت  نزدیـک  برمی گـردم. 
را  دسـتم  بجنبـم،  خـودم  بـه  می آیـم  تـا  خـودش.  خـوِد  اسـت، 
محکـم می گیـرد و آرام بـر سـر جایـم می نشـاند. دسـتش مثـل یـخ 
او  بـه  برگردانـم و  را  تـرس نمی توانـم سـرم  از شـدت  سـرد اسـت. 
کمـی بـه  کنـم. سـعی می کنـم بـا سـمت چـپ بدنـم و بازویـم  نـگاه 
گویی جسـم نیسـت، بخار اسـت.  او نزدیک شـوم. محال اسـت. 
از جنـس ابـر اسـت. امـا هرچـه هسـت، هسـت. من قـادر به لمس 
یـادآوری حـدس  بـا  کنـد.  لمـس  مـرا  او می توانـد  امـا  نیسـتم.  او 
»جسـد  عرفـا  اصطـالح  بـه  یـا  عنصـری«  »جسـد  نـه  ایـن  می زنـم 
زیـر قمـرِی« او بلکـه »جسـد ثانـوِی« او متشـکل از عناصـر مثالـی 
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37 - عناصـر لطیـف و سـیال »زمیـن هـور قلیـا« یـا »جسـم اختـری« 
در اصطـالح مشـرب نوافالطونـی و »جسـم ادریسـی« در اصطـالح 
هرچـه  نمی کنـد.  تفاوتـی  هیـچ  اسـت.   - میترایـی  دینـی  آداب 
کانونـِی  پرتابـی  نورهـای  بـا  به تدریـج  صحنـه  هسـت.  هسـت، 
متمرکز روشـن می شـود. نفس در سـینۀ من حبس شـده اسـت.[
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عشق و جوانی
بـاال  پـرده  اسـت.  مترنـم  ویوالـدی  چهارفصـل  از  ]قطعـه ای 
مـی رود. پله هـای مجلـل و یـک خانـۀ اعیانـی نیمۀ قـرن نوزدهم، 
یـک میـز ناهارخـوری بـزرگ و تشـریفاتی در عقـب صحنـه. خانـۀ 
منطقـۀ  در  )واقـع  تری یـر  شـهر  در  مارکـس،  نامـزد  ژنـی،  پـدرِی 
مـرزی آلمـان و فرانسـه(. آدم هـای صحنـه به تدریـج، یک به یـک، 

می شـوند: ظاهـر  خـود  جـای  در  شـبح مانند 
مطابـق رسـم خانواده هـای اشـرافی، در یـک سـِر میـز )در سـمت 
ـن وسـتفالن، پـدر ژنـی، و در سـِر 

ُ
راسـت صحنـه( آقـای لودویـگ ف

مـادر او، در  کارولیـن،  دیگـر میـز )در سـمت چـپ صحنـه( خانـم 
وسـط )روبـه روی سـالن( ژنـِی زیبـا و شـاداب و جـوان، و روبـه روی 
روی  اسـت.  نشسـته   مارکـس  خـوِد  تماشـاچیان(  بـه  )پشـت  او 
و  زیبـا  روشـن  شـمعدان  یک دسـت  وسـط،  قسـمت  در  میـز، 
گران قیمـت، مشـروب خوری و فنجان هـای  جلـوی همـۀ ظـروف 
پیـپ  مشـغول  لودویـگ  آقـای  و  مارکـس  می شـود.  دیـده  قهـوه 
گل انداخته اسـت.  گفت وشـنود فلسـفی  میانشـان  کشـیدن  اند و 
ژنـی آشـکارا از روابـط محبت آمیـِز پـدر و فرزندی ایـن دو مرد، یکی 
کمـی هیجان زده  سـالخورده و دیگـری جـوان، خوشـحال و حتـی 
اسـت. ناهـار صـرف شـده و ژنی با قهوه و دسـر از دیگـران پذیرایی 
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آقای لودویگ   
مارکس    

آقای لودویگ  

مارکس    
آقای لودویگ  
ژنی  
کارولین     خانم 
ژنی    
کارولین خانم 

آقای لودویگ   

کارولین    خانم 

ن وستفالن 
ُ
آقا و خانم ف

مارکس
کارولین     خانم 

و لیوان هاشـان را لبریز از شـراب می کند. مسـتخدم منزل ظروف 
خـود  جـای  از  لودویـگ  آقـای  می بـرد.  و  می کنـد  جمـع  را  غـذا 
کتـاب برمـی دارد و جلـوی  کتـاب از قفسـه های  برمی خیـزد، چنـد 

می گـذارد.[ مارکـس 
اینها را خوانده ای؟

و  اپیکـور  دربـارۀ  را  دکترایـم  رسـالۀ  دارم  قصـد  اتفاقـًا  بلـه!  بلـه! 
کتاب هـای شـما را  کنـم. آیـا می توانـم بعضـی از  دمکریـت تدویـن 

بـه برلیـن ببـرم؟
کسـی بهتـر از تـو، فرزنـدم؟ هرچـه از ایـن  کـه نـه؟ چـه  البتـه! چـرا 

خانـه می خواهـی می توانـی بـا خـودت ببـری. 
]با شیطنت[: حتی...

]با اشاره به ژنی[: حتی!
موافقم.

]با تظاهر به تعجب[: چی شد؟ چی شد؟ نفهمیدم! 
ُخب مادر، شوخی بود.

و  جـدی  میـان  اخطـار  حالـت  بـه  و  سـبابه  انگشـت  اشـارۀ  ]بـا 
ژنـی[: آخـر بعضـی وقت هـا شـوخی جـدی می شـود. بـه  شـوخی 
ُخب، چه اشـکالی دارد؟ زندگی همین اسـت. همیشـه با شـوخی 
جـدی  هـم  خیلـی  کـه  بـاش  آخـرش  مواظـب  می شـود.  شـروع 
ایـن  کـه  اسـت  هـر حـال خیلـی وقـت  بـه  بـه سـالن[:  ]رو  اسـت! 

جـوان عضـوی از خانـوادۀ مـا شـده.
حـاال از زندگـی دانشـجویی ات در برلیـن برایمـان بگـو. چیزهایـی 
آن  در  هـم  تـو  اینکـه  و  محفل هـا  بعضـی  دربـارۀ  شـنیده ایم 

هسـتی. محفل هـا 
]با هم[: نه یک محفل، محفل ها.

چه محفلی؟
برای نمونه... محفل دکترها. 
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آقای لودویگ  

آه!  درسته. حاال فهمیدم مقصودتان چیست.
]بـا تعجـب[: دکترهـا و الت بـازی و بدمسـتی در خیابان هـا؟ تـازه، 
کوچـک بـاالی چشـم  کـه می کنـی! ]بـا اشـاره بـه زخـم  دوئـل هـم 

ک نکنـی. چـپ مارکـس[ مواظـب بـاش خـودت را هـال
خطرپذیـری،  دیگـر.  اسـت  جوانـی  ُخـب  آوردم.  شـانس  بلـه، 

اسـت. جوانـی  ماشـین  سـوخت  مبـارزه  و  هیجـان 
و  آبجـو  اسـت  خبـر  در  کـه  آن طـور  ظاهـرًا  ولـی  بلـه!  طعنـه[:  ]بـا 

نیسـتند. سـوخت هایی  بـد  هـم  توتـون  و  شـراب 
]با شوخی[: بله، همین طور است.

محفل هگلی های جوان چه، آنها هم از همین قماش اند؟
ارجمنـدی  اسـتاد  و  بـزرگ  فیلسـوف  هـگل  می دانیـد،  نـه!  نـه! 
گاهـی انتزاعـی او  گرچـه دیگـر بـه آ اسـت. از او بسـیار آموختـه ام. 
گمانـم ایـن یـک رویکـرد غیرواقعـی ذهنـی اسـت.  بـاور نـدارم. بـه 

کنـم. را وارونـه  او  مـن می خواهـم نظـام فلسـفی 
چطور؟

کنم. مخـروط از رأس روی زمین  می خواهـم مخـروط او را سـروته 
کـه بطـری را از سـر  قـرار نمی گیـرد، مثـل ایـن بطـری. ]در حالـی 
آیـا  بـا صـدای مهیبـی سـرنگون می شـود[:  و  روی میـز می گـذارد 

ممکـن اسـت؟
نه، ممکن نیست.

پایه چیست؟
زندگـی، خـود زندگـی، زندگی واقعی با تمام مشـخصات عینی اش 
کـه موجـب موجودیـت و بقـای آن می شـوند. تنهـا چیـز قابـل اتکا 
کـه مخروط تکامـل می تواند روی  همیـن اسـت: »کالبـد«! چیزی 

آن پایـدار بماند.
آهـا! ماتریالیسـم! اصالـت شـرایط مـادی زیسـت در برابـر اصالـت 

ذهـن.
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کالبد. این بهتر است. بگویید 
]بـا اشـاره بـه مارکـس و بـا تقلیـد از آقـای لودویـگ[: آهـا! پـس تـو 
هـم شـانه بـه شـانۀ غول هـای فلسـفه می زنـی، بـا آنهـا یکی بـه دو 

می کنـی!
کسـی اجازۀ  سـاده پندار َنشـوی، فرزند! فلسـفه به این آسـانی به 
تـوی  پـا  بـاش  مواظـب  نمی دهـد.  را  فیلسـوفان  معبـد  بـه  ورود 

کفـش آنهـا نکنـی.
قصد دارم بکنم.

که تو دین و ایمان نداری؟ راست است 
تا منظور شما از دین چه باشد!

بـود و مسـیحی شـد. مـادرت یهـودی  کـه یهـودی  پـدرت  ُخـب 
مانـد. امـا خـودت نـه بـه موسـی ایمـان داری و نـه بـه مسـیح. و 

نـه بـه هیچ چیـز دیگـر. شـاید 
تا منظور شما از ایمان چه باشد!

کلمات!  آه از این بازی فیلسوفانه با 
شاید منظور کارولین این جمله باشد که »دین افیون توده هاست.«
رنج دیـده.  توده هـای  افیـون  بی قلـب،  جهـان  »قلـب  بلـه! 
کژینگی. هسـتی انسـان،  کامل انسـان،  گاهـی نا جلـوه ای از خودآ

کژینـه«. دنیایـی  در 
]لیـوان مشـروبش را بلنـد می کنـد و بـا اشـاره به هر سـه نفـر[: دم را 

غنیمت شـمارید. به سـالمتی! بخورید و بیاشـامید!
]بـا لبخنـد و شـوخ طبعی رو بـه مارکس و ژنـی و به حالت خطابه ای 

نمایشـی[: اما اسراف نکنید.
]رو بـه مارکـس[: بیـا فرزنـدم، بیـا برویم سـراغ صحبت های جدی 

خودمان.
]با طنز و تعجب و لحن پرسش[: صحبت های جدی؟

.)philosophia( فیلوسوفیا
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ژنی      

لودویـگ  آقـای  سـر  بـاالی  و  می شـود  بلنـد  خـود  جـای  ]از 
گرفتنـم. یـاد  آمـادۀ  مـن  می ایسـتد[: 

محبـت  بـا  را  مارکـس  دسـت  می شـود،  بلنـد  لودویـگ  ]آقـای 
می شـوند.[ ج  خـار راسـت  سـمت  در  از  دو  هـر  و  می گیـرد 

کجـا؟ وقتـی صحبـت از فلسـفه می شـود دیگـر  کشـدار[:  ]بـا لحنـی 
چیـزی حالی شـان نیسـت. زمیـن و زمان را از یـاد می برند. آهای! 
رسـیدگی  بـاغ  کارهـای  بـه  بایـد  مـن  ببریـد.  هـم  را  کتاب هایتـان 

. کنم
]بـا غـرور و تفاخـِر تمـام نیمـی از صحنـه را می پیمایـد و روبـه روی 
پـدرم  کـه  خوشـحالم  می ایسـتد[:  صحنـه،  وسـط  گران،  تماشـا
هـم او را دوسـت دارد. مثـل فرزنـد خـودش. مـن هـم او را خیلـی 
گـر  دوسـت دارم. امـا جـور دیگـری، عاشـق اش هسـتم. شـما هـم ا
او را می شـناختید، عاشـقش می شـدید. شـاعر هم هسـت. ]با ناز 
و دلربایـی نامـه ای را از زیـر پیراهن روی سـینه اش بیرون می آورد 

و می خوانـد[: 

ــو را  ــز ت ــان! هرگ ــن، ژنی ج ــیریِن م ــوقۀ ش ــرای معش ب

ــا داری،  ــن ج ــب م ــواره در قل ــم. هم ــوش منی کن فرام

در قلــب مــن، قلــب مــن، ماننــد یــک گل رسخ متصــل 

ــه شــاخه... ب

کـه وضعیـت  ]آن قـدر محـو تماشـای صحنـۀ نمایـش شـده بـودم 
کـرده بـودم. بـا  خـود و موجـود یـا شـبح سـمت چپـم را فرامـوش 
خامـوش شـدن نـور صحنـه و محـو شـدِن همه چیز به خـود آمدم 
گویـی خـواب  می دیـدم و از خـواب  کجـا هسـتم.  کـی و  و دانسـتم 
کـه چنـد لحظـه پیـش در سـمت  بیـرون آمـده ام. تـازه یـادم آمـد 
چپـم چـه اتفاقـی افتـاده بود. باز هم جرئت نکـردم با این موجود 
کنـم. یا نگاهی بـه او بینـدازم. اما  واقعـی یـا خیالـی تماسـی برقـرار 
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بخوانـم. 44 را  او  هیجانـات  و  عواطـف  و  احساسـات  می توانسـتم 
انـگار آن شـبح مـرا درون خـود فروبـرده و بـا او یکـی شـده بـودم، 
کـرده بـود.  گویـی چشـم هایم چشـم های او بـود. در مـن حلـول 
به عینـه دیـدم غـرق در خاطـرات شـیرین دوران جوانـی و عشـق 
شـورانگیز ژنی به خود، از شـدت هیجان برافروخته شـده و در آن 
میـان فقـط ژنـی را می بینـد. محـو زیبایـی، جوانـی و شـادابی ژنی 
اسـت. ژنـی از روی صحنـه بـه پـرواز درمی آیـد، بـاال مـی رود، باالتر 
گرچـه ژنـی زیبـا از روی صحنـه  و باالتـر تـا دیگـر دیـده نمی شـود. 

محـو شـده بـود، امـا قـوۀ خیـال او همـراه ژنـی بـه پـرواز درآمـد. 
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قالیچۀ حضرت سلیمان
ایرانـی و به غایـت  را دیـد روی قالیچـه ای  ژنـی  ]در خیـال خـود، 
ح ورنـگ  خوش طر بسـیار  انتزاعـی  هندسـی  نقش هـای  بـا  زیبـا 
فضایـی  در  و  رنگارنـگ  متکاهـای  بـا  بسـتری  بـر  راحـت  خیلـی 
خیالـی غنـوده بـود. آخـر ژنـی از خانـواده  ای اشـرافی و سرشـناس 
کـه مارکـس با هنر فاخـر عثمانی  بـود. در همـان خانـۀ اعیانـی بـود 
همـان  روی  ژنـی  روبـه روی  نیـز  حـاال  بـود.  شـده  آشـنا  ایرانـی  و 
افسـانه ای  قالیچـۀ  بـود؛  داده  لـم  شـرقی ها  شـیوۀ  بـه  قالیچـه 
هـوس  کـه  شـد  خیـال  و  لـذت  غـرق  آن قـدر  سـلیمان.  حضـرت 
قلیـان  نمی شـد  جـدا  او  از  کـه  همیشـگی  پیـپ  جـای  بـه  کـرد 
کـرد بالفاصله  کـه هـوس قلیـان  کنـد. همیـن  شـرقی ها را امتحـان 
عالءالدیـن جادوگـر در برابـرش ظاهـر شـد و یک قلیان چاق شـده 
عقب عقـب  گذاشـت،  جلویـش  کامـل  احتـرام  و  دسـت  دو  بـا 
ُپـک  چنـد  شـد.  ناپدیـد  و  کـرد  تعظیمـی  دست به سـینه  رفـت، 
بـه  آرامـش غیرقابـل  وصفـی  و  بـه قلیـان زد احسـاس نشـاط  کـه 
انگـر،  از  اودالسـیک  گرانـد  مشـهور  تابلـوی  یـاد  داد.  دسـت  او 
آثـارش را می سـتود؛ نقشـی  کـه  نقـاش مشـهور فرانسـوی، افتـاد 
کـه انگـر در سـال  کنیـزک ُتـرک در دربـار عثمانـی  رمانتیـک از یـک 
کنـون در مـوزۀ لـوور نگهداری می شـود؛ اثری  کـرده و ا 1814 خلـق 
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به غایـت رؤیایـی و زیبـا از بهشـت زنانـه. انـگار حـاال و در آن عالـم 48
همه چیـز  الهوتـی،  به اصطـالح  و  ماورایـی  دنیـای  آن  مافـوق، 
چشـم های  بـا  بـود.  زنـده  بانـو  آن  انـگار  می گرفـت.  جـان  نـو  از 
زنـده اش بـه مارکـس می نگریسـت. از بینـی اش نفـس می کشـید. 
گاهـی  را داشـت.  زنـده  اندامـش حرکـت موجـود  بفهمی نفهمـی 
دسـتش، پایـش یـا صورتـش حرکتـی زیبـا می کرد. شـاید هـم تمام 
ایـن صحنه هـا تمثیلـی از همسـر دوست داشـتنی خـودش، ژنـِی 
خ، بـود. اشـک بـه دیـدۀ هـر دو آمـد. اشـک بـه سـیل تبدیـل  سـر
کرد، قالیچۀ حضرت سـلیمان  شـد. سـیل آسـمان و زمین را یکی 
کنـون لغزنـده و بـا انعطـاف روی  کـه تـا آن موقـع بـر هـوا می رفـت ا
اقیانـوس در  بـود. دریـا در دریـا،  آب می رفـت. آب. همه جـا آب 
اقیانـوس آب بـا جـزر و مدهـای لذت بخـش. موج هـا آن قـدر بلنـد 
گاهـی آنهـا را بـه نزدیـک ابرهـا می بـرد. اتفاقـًا در یـک آن  کـه  بـود 
رفتنـد بـاالی ابرهـا. حـاال روی ابرهـا بودنـد، انـگار ابـر و بـاد و مـه 
خ  کار بودنـد تـا بـه مارکـس بـا ژنـِی سـر و خورشـید و فلـک همـه در 
انـگار زمـان و مـکان و وزن و جاذبـه و همه چیـز  خـوش بگـذرد. 
کـه از بیـن رفتـه  از بیـن رفتـه بـود. چـه می گویـم؟ اصـاًل مگـر بـوده 
بـوده،  رؤیـا  بـوده،  خـواب  بـوده،  خیـال  بودنـش  شـاید  باشـد؟ 
سـفری بوده، حاال به مأمن و مسـکن همیشـگی برگشـته  بودند. 
روی ابرهـا در آسـمان ها، خودشـان هـم انـگار تبدیـل بـه اثیـری 
سـیال شـده بودنـد. فاصلـۀ اشـیا از بیـن رفتـه بود. چـه می گویم؟ 
باشـد.  داشـته  وجـود  فاصله هایـی  کـه  نداشـت  وجـود  اشـیایی 
خ جـای  کـه در یـک آن ژنـِی سـر همه چیـز یکـی بـود. این گونـه بـود 
خـود را بـه هلـن دمـوت خدمتـکار و پرسـتار باوفـای بچه هایشـان 
کوچـک )لن شـن( می گفتنـد داد. ایـن دو بانـوی  کـه بـه او هلـن 
کنیـزک زیبـای ُتـرک مرتـب جـای خـود را بـه یکدیگـر  واقعـی بـا آن 
از  مایـه ای  خیالـی  همـۀ  چیزهـای  اینکـه  نـه  مگـر  می دادنـد. 
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ِخ  واقعیـت در خـود نهفتـه دارنـد؟ بـا ایـن حـال عاقبـت ژنـِی سـر
کـه ماندگار شـد. حاال بـا فراغ خاطر روبـه روی هم بر  خـودش بـود 

لـم داده بودنـد و درد دل می کردنـد[:  قالیچـۀ افسـانه ای 
خیلـی وقـت بـود از تـو خبـر نداشـتم. پـس از رفتـن تـو از پیـش مـا 
از آن هـم  گرچـه پیـش  گذشـت.  بـه مـا سـخت  و بچه هـا چقـدر 
و  تـو می گرفتـی  را  آن موقـع همـۀ سـختی ها  تـا  امـا  بـود.  سـخت 
بارهـای  همـۀ  فنـر  مثـل  فرومی بـردی.  خـودت  جـان  در  را  آنهـا 
می کـردی.  تحمـل  قابـل  مـا  بـرای  را  مرگبـار  ضربـات  و  سـنگین 
همـه کاره  هسـت،  یـادت  بشـکند.  مـرا  سـختی ها  نمی گذاشـتی 
ضربه گیـر.  و  مدافـع  و  مدیـر  منشـی،  آشـپز،  همسـر،  بـودی،  تـو 
گرمابخـش محفـل دوسـتان. تـو پدر و مادر و اصل و نسـب  شـعلۀ 
کـردی و بـا مـن بـه زندگـی سراسـر سـختی، سـرما،  اشـرافیت را رهـا 
گرسـنگی، پراضطراب، تحت تعقیب و تهدید همیشـگی، ناداری 
و بی نوایـی، و بی خانمانـی تـن دادی. یـادت هسـت، یـک عمـر 
کشـوری  کـه هیـچ  کردیـم. طـوری شـده بـود  روی لبـۀ تیـغ زندگـی 
مـرا به عنـوان شـهروند رسـمی خـود نمی پذیرفـت، نـه بلژیـک، نـه 

آلمـان، نـه فرانسـه، نـه انگلیـس، نـه هلنـد، و نـه هیـچ جـای دیگر.
گذشـت. لحظـه ای بـود. مثـل  ُخـب بـس اسـت دیگـر. همه چیـز 
کـه نگاه  گذشـت. حـاال  کـه هرچـه بـود  یـک رؤیـا. مهـم ایـن اسـت 
که به آن جهان دل نبسـتیم.  می کنـی، می بینـی برنـده مـا بودیـم 
کـه آن جهـان را بـه دوسـتدارانش  به راسـتی ایـن فقـط مـا نبودیـم 

وانهادیم.
که با  آری، ایـن فقـط مـا نبودیـم. خیلی هـای دیگـر اینجا هسـتند 
اینکـه اندیشـه های مـا را نداشـتند دنیا را بازیچـه ای بیش نگرفته 
بودنـد. ببیـن حـاال معلـوم می شـود بعضـی اختالفات آن دنیا سـِر 
کلـۀ هـم می زده ایـم. مثـل  هیـچ و پـوچ بـوده، بیخـودی تـو سـر و 

دعـوای بچه هـا سـر اسـباب بازی.
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 آها! لن شنهم از نظر تو یک اسباب بازی بود؟
چه یار باوفایی!

بله، یار باوفا و پرستار مهربان بچه هایمان و البته...
کنایه حرف می زنی؟ البته چه؟ چرا با اشاره و 

ُخب منظورم ِفِردی است.
که بیست وسـوم ژوئن 1851، سـه ماه  کودک هلن  آه! آره ِفِردی، 

پـس از فرانسیسـکای مـا، به دنیا آمد. 
طفلـک فرانسیسـکای شـیرین و قشـنگم یـک سـال بیشـتر عمـر 
کلمـات قادر به بیـان درد و  گذاشـت.  نکـرد. چـه داغـی بـه دلمان 

رنـج مـن در آن هنـگام نیسـتند.
می دانم، می دانم.

گمان نمی کنم.
چه چیز را؟

درد و رنج آن هنگام مرا.
باالخـره  ندانسـتم  کـه  حـدی  بـه  می دانسـتم.  چـرا،  چـرا، 
کوچـک مـن واقعـًا از چـه ُمـرد، فقـر یـا غـم و غصـۀ  فرانسیسـکای 

تـو؟
که هنوز هم وجدان مرا معذب می کند.  یک چیز هست 

چه چیز؟
که پنهان شد.  آن چیز 

چه چیز پنهان شد؟
کردند. که همه پنهان  آن چیز 

کسانی؟ مثاًل چه 
و  اطرافیـان  همـۀ  بزرگـوار،  هلـن  خـود  حتـی  انگلـس،  مـن،  تـو، 

النـور... و  لـورا  بعدهـا  و  همفکرهایمـان 
کردیم.   آری. همه از هم پنهان 

چرا ما نباید شفاف می بودیم؟
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پارادوکس.
یعنی چه پارادوکس؟

یعنی تناقض میان آرمان ها و واقعیت های عینی و سرنوشت.
کدام واقعیت؟ کدام آرمان، 

نفـی  را  بورژوایـی  خانـوادۀ  و  داشـتیم  اعتقـاد  آزاد  عشـق  بـه  مـا 
کردیـم. 

کامـل  به طـور  عقایـد خـود  بـا  نتوانسـتیم  هـم  مـا خودمـان  ولـی 
ک خـود فروبـرد. چـرا آن  کنیـم. تولـد فـردی همـه را در ال زندگـی 

بـه رسـمیت شـناخته نشـد؟ کـودک 
مگر انگلس او را نپذیرفت؟ 

چگونه؟ مثل فرزند خودش؟ مثل فرزندان ما؟
گرفت. ُخب شناسنامه برایش 

شناسنامه؟ شناسنامه بی پدر؟
مصلحت بود.

حـاّلل  معجزه گـر!  کارآمـدی!  واژۀ  عجـب  مصلحـت!  آری، 
رهبـران  مصلحـت  زندگی مـان،  مصلحـت  معضل هـا،  همـۀ 
کارگـر، حتی مصلحت بشـریت!  ایدئولوژیکمـان، مصلحـت طبقـۀ 
مصلحـت  سوسیالیسـتی.  جنبـش  مصلحـت  مصلحـت؟  کـدام 

حقیقـت؟ یـا  اسـت  خـوب 
حقیقت.

خیلـی  معصـوم  طفـل  آن  مـورد  در  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
بی انصافـی شـد. می دانـی در چـه سـختی و محنتـی روزگار خـود 

شـد؟ چـه  او  سرنوشـت  می دانـی  کـرد؟  سـپری  را 
بـه یـک خانـوادۀ  را  او  بلـه... می دانـم.  انـدوه[:  و  ]بـا عصبانیـت 
کارگـر سـپردند و انگلـس مقـرری ماهیانـه ای بـه او اختصـاص  داد. 
کنـد،  رانندگـی  شـب ها  بـود  مجبـور  آمـد.  بـار  کم سـوادی  کارگـر 
گرچـه بعدهـا تراشـکار ماهـری از آب درآمـد. امـا هرگـز از هویتـش 
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کسـی سـخن نگفـت. همسـرش هرچـه او داشـت برداشـت و از  بـا 
پیـش او رفـت. 

که فرزندی نداشـت. چرا به او همچون فرزند  چـرا؟ چـرا؟ انگلـس 
فرزندخوانـده،  یـک  مثـل  بـود  خـوب  نکـرد؟  توجـه  خـود  واقعـی 
کـه بچه هـای بی سرپرسـت را به طـور تمام  مثـل خیلی هـای دیگـر 
خـود  واقعـی  فرزنـد  همچـون  و  می پذیرنـد  فرزنـدی  بـه  کمـال  و 
بـزرگ می کننـد او را در خانـۀ خـود نگـه می داشـت و از آن ماترکـی 
گذاشـت به او هـم اختصاص  کـه بـرای بچه هـا و حتـی نوه هـای ما 

می داد. 
پارادوکس!

]بـا عصبانیـت[: پارادوکـس! پارادوکـس! ایـن چـه چیـزی را حـل 
می کنـد؟

گـر یـک بـار دیگـر بـه آن جهـان برویـم نظریه هایمـان را بـا  اینکـه ا
واقعیـات آن جهـان وفـق خواهیـم داد.

کنیم. شاید هم رفتارمان را مطابق عقایدمان تنظیم 
]بـا آرزومنـدی و لحنـی رؤیایـی[: آن وقـت ِفـِردی را خودمـان نگـه 

می داریم؟
آری.

چـه خـوب! مثـل  بـه سـوی آسـمان[  ]بـا حرکـت دسـت ها و سـر 
نـه خانـواده. مالکیـت  نـه  اولیـه،  کمـون 

که... به شرطی 
چه شرطی؟

همه چیز مساوی باشد.
یعنی؟

یعنی هم برای تو، هم برای من.
آخه...

آخه چی؟
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باز هم پارادوکس.
مثل اینکه جهان از نظر تو سراسر پارادوکس است.

ُخب مفهوم تضاد همین است. در درون همه چیز.
یعنی درون من و تو هم.

آری. 
و البته بین من و تو هم.

بین من و تو هم.
دارنـد.  دوسـت  بیشـتر  را  خیالـی  و  مطلـق  چیزهـای  مـردم  ولـی 

آرمانی انـد. وحـدت  عاشـق 
در حالی  که خودشان مطلق نیستند.

ایـن هـم یـک معضـل دیگـر. یـک جـو انصـاف و عدالـت هـم خوب 
چیزی اسـت.

اما اینجا...
اینجا چه؟

کار نیست. همه چیز هماهنگ است. اینجا تضادی در 
مثل چی؟

مثل من و خودت. 
چه خوب! آرمانی است.

داشـت.  مخصوصـی  حـال  آمـد.  پاییـن  آسـمانی  رؤیـای  ]از 
کـردم عـرق سـردی بـر تنـش نشسـته. دسـتی بـه سـر و  احسـاس 
کسـی  او و مـن  کـرد. جـز  نـگاه  را  کشـید. اطرافـش  صـورت خـود 
در تـاالر نبـود. ابتـدا تمـام چراغ هـای تـاالر خامـوش شـد و سـپس 
بـار  ایـن  کـرد.  آشـکار  را  همه چیـز  صحنـه  نورپـردازی  به تدریـج 
دویمـان  هـر  چشـمان  برابـر  در  لنـدن  در  فقیرانه شـان  آپارتمـان 

داشـت.[ قـرار  صحنـه  روی 
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خانۀ لندن، محلۀ سوهو
لنـدن.  فقیرنشـین  محلـۀ  در  آپارتمانـی  در  اتاقـی  اسـت.  ]شـب 
کتـاب، سـطل، قفسـه،  بسـیار فقیرانـه، درهم ریختـه و نامرتـب. 
کـه یکـی از آنهـا پایـه اش  اجـاق آشـپزخانه و صندلی هـای چوبـی 
قاشـق  و  ظـروف  و  قابلمـه  یـک  بچه هـا،  اسـباب بازی  شکسـته. 
اسـباب بازی  به عنـوان  دیگـر  پـرت  و  خـرت  هرگونـه  و  چنـگال  و 
هـم  کنـار  یـا  شـده  انباشـته  هـم  روی  ترتیبـی  و  نظـم  هیـچ  بـی 
بـا آدرس  کهنـه و رنگ ورورفتـه  تابلویـی چوبـی،  گرفته انـد.  قـرار 
در  متمرکـز  نـور  و  اسـت  آویـزان  بـاال  از  صحنـه  جلـوی  در  خانـه 
را روشـن می کنـد. شـب  آن  بـاالی صحنـه  تاریکـی  سـطح  میـان 
اسـت. صحنـه را فقـط یـک چـراغ مطالعـه روشـن می کنـد و چهـرۀ 
رنگ ورورفتـه ای در وسـط  میـز  پشـت  تـاالر  روبـه روی  کـه  را  ژنـی 
کار - در حـال  کـه هـم میـز ناهارخـوری اسـت و هـم میـز  اتـاق - 
زیبایـی  به طـرز  و  به خوبـی  اسـت  مارکـس  آثـار  کـردن  کنویـس  پا
کتـاب بـه زبان هـای  کاغـذ و  نشـان می دهـد. روی میـز انباشـته از 
انگلیسـی،  فرانسـوی،  آلمانـی،  روزنامه هـای  و  و مجلـه  مختلـف 
یـک پیـپ و جعبـۀ توتـون و چنـد بطـری شـراب اسـت. ایـن فضـا 
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کار  هـم آشـپزخانه اسـت، هـم سـالن اصلـی و ارتباطی، و هـم اتاق 
و مطالعـه و بـازی بچه هـا و پذیرایـی. هـر طـرف ایـن فضـا یـک در 
قـرار دارد؛ یکـی بـه دو اتـاق خـواب و دیگـری بـه پله هـای ورودی 
ژنـی  اسـت.  بـه خیابـان  رو  تاریـک  پنجـرۀ  یـک  دارای  و  دارد  راه 
خسـته اسـت و خمیـازه می کشـد. چنـد ضربـه بـه در سـاختمان 

می شـود.[ نواختـه 
کیه؟ ]کنجکاوانه به در نگاه می کند[: 

هلن هستم، هلن دموت، پرستار. از تری یر آمده ام.
بیـا تـو، پله هـا را بیـا بـاال. ]صـدای تختـۀ پوسـیدۀ پله هـا شـنیده 

می شـود و ژنـی در را بـاز می کنـد.[
آغشـته  چمدانـش  و  لباس هـا  می رسـد،  راه  از  کوفتـه  و  ]خسـته 
گوتـن  زمیـن می انـدازد[:  را روی  اسـت. چمدانـش  گل والی  بـه 

ناخـت.
گوتن ناخت. 

فکـر  گران[:  تماشـا بـه  ]رو  راه طوالنـی ای!  باالخـره رسـیدم. چـه 
کنید، از مرز آلمان تا سـاحل فرانسـه با درشـکه، از آنجا تا سـاحل 
کشـتی های بخـاری اومده.  که  کشـتی. حـاال خوبـه  ایـن طـرف بـا 
کثافتـی، چـه  تـا اینجـا بـاز بـا درشـکه. تـازه اینجـا چـه  از سـاحل 

گل فرورفتـم. ِگل وُشـلی، تـا زانـو تـوی 
درکـن.  بیـا خسـتگی  کـردن  بـه جـای شـکایت  دیگـر  ُخـب حـاال 

بخـاری. کنـار  بنشـین 
]هلـن جیب هایـش را جسـت وجو می کنـد، نامـه ای درمـی آورد[: 
ُفـن  آقـای  و  خانـم  دختـر  ژنـی،  خانـم  شـما  نکنـم،  اشـتباه  گـر  ا

وسـتفالن، هسـتید.
ژنـی  مارکـس[:  کلمـۀ  روی  کیـد  تأ و  شـوخ طبعی  و  طنـازی  ]بـا 

خ. سـر ژنـِی  می گوینـد  مـن  بـه  مارکـس. 
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که چیز سرخی در شما نمی بینم. من 
گر اینجا دوام بیاوری. خواهی دید، البته ا

کارولین، است. این نامۀ مادر شما، خانم 
]ژنی نامه را می گیرد، در حال قدم زدن می خواند.[

کجاست؟ کجا باید بروم؟ اتاق پرستار  من 
کـه اتـاق خالـی برای پرسـتار نداریـم. هرجا  ]بـا شـوخی[: می بینـی 

دوسـت داری بخواب.
کجا؟  مثاًل 

]بـا شـوخی[: روی پله هـا، تـوی راهـرو، پهلـوی بچه هـا، میان این 
خـرت و پرت ها.

آخه...
آقـا و  اینجـا همه چیـز مـال همـه اسـت.  نـدارد.  آخـه چـی؟ آخـه 
کار نیسـت. ]بـا طنـازی[: دنیـای آزاد، آزاِد آزاد. آزاد از  خانمـی در 

هـر قیـد و بنـدی. بـدون تبعیـض و بی مـرز.
]با تعجب[: بی مرِز بی مرز؟

بی مرِز بی مرز.
آخه...

که مرتب می گویی آخه. آخه چی؟  تو هم 
هیچ چی، هیچ چی...

مگر نمی شود دنیا بی  طبقه، بی خدا، بی ارباب و آقا باشد؟
]با تعجب[: آخه...

آخه چی؟    
]انگشت به دهان[: هیچ چی، هیچ چی!

کی است. اینجا همه چیز اشترا
کی؟ یعنی چی اشترا

یعنی همه چیز مال همه باشد.
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یعنی چی همه چیز مال همه؟
کسی مالک چیزی نباشد. یعنی 

چیـزی  گـر  ا البتـه  خـوب،  چـه  تماشـاچیان[:  بـه  رو  پوزخنـد  ]بـا 
خیـال  داغانـی!  و  درب  زندگـی  عجـب  باشـد!  داشـته  وجـود 
می کـردم اینجـا هـم مثـل زندگـی خانـم و آقـای فـن وسـتفالن وارد 
یـک زندگـی اشـرافی و درسـت و حسـابی می شـوم. باشـد، بـا هـر 

خوبی انـد. آدم هـای  اینکـه  مثـل  می سـازم.  وضعیتـی 
کجا هستند؟ ]رو به ژنی[: ُخب بچه ها 

را  بخـاری  کنـار  صندلـی  یـک  ]پشـت  آنجـا.  نمی بینـی؟  مگـر 
کـه  آشـپزخانه،  ظـروف  میـان  بچـه  دو  کـه  می دهـد  نشـان 
نـور  و در همیـن حـال  اسـت، خوابیده انـد،  اسباب بازی هایشـان 
صحنه روی آن قسمت می افتد.[ اینها هم اسباب بازی هایشان. 
برشـان  می توانـی  خواسـتی،  وقـت  هـر  اسـت.  آشـپزخانه  لـوازم 

داری.
بـه  دسـتی  می کنـد.  جمع وجـور  قـدری  می شـود،  خـم  ]هلـن 
ج می شـود. صـدای  سـر و روی بچه هـا می کشـد و از راهـرو خـار
می شـود.  شـنیده  پله هـا  پوسـیدۀ  چوب هـای  ترق وتـروق 
وارد  سـرفه کنان  و  بغـل  زیـر  کاغـذ  و  کتـاب  از  بـاری  بـا  مارکـس 

می شـود.[
کـه پیپـش را از جیـب پالتویـش درمـی آورد و روی میـز  ]در حالـی 
کتابخانـه راحتـم. گنـدی! فقـط تـوی  می گـذارد[: عجـب هـوای 

]پالتـوی مارکـس را می گیـرد و یکدیگـر را می بوسـند. بـا آه و نالـه[: 
نمی دانـی طلبکارهـا چه قشـقرقی بـه راه انداخته بودند. قصاب، 
نانـوا، لبنیاتـی، خنزرپنزری فـروش و سمسـاری، حتـی ایـن مردکۀ 

لندهـور رباخوار.
کـه سـمت چپ میز می نشـیند[: نگران نبـاش، انگلس  ]در حالـی 
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در راه اسـت. چیـزی بـرای خوردن داریم؟
]در حـال نشسـتن پشـت میـز و روبـه روی سـالن، بـا عصبانیـت[: 
بایـد  ِکـی  تـا  بدهکاریـم.  همـه  بـه  نداریـم.  کـه  اسـت  معلـوم 

باشـد؟ دراز  انگلـس  پیـش  دسـتمان 
که از بقیۀ مـردم رنگین تر  نگـران نبـاش. ایـن نیـز بگذرد. خـون ما 

نیست.
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جدل با پرودون
کار  مشــغول  و  می نشــینند   میــز  طــرف  دو  در  ژنــی  و  ]مارکــس 
می شــوند. مارکــس پیپ به لــب و متفکــر اســت و ژنــی شــروع بــه 

می کنــد.[ نوشــتن 
کتاب پرودون را دیده ای؟ ]رو به مارکس[: راستی، 

کدام؟
فلسفۀ فقر را.

و  فقـر  فلسـفۀ  یـا  اقتصـادی  تناقـض  سیسـتم  حقیقـت  در  آره. 
فلسـفه چیـزی  از  کـه  پـرودون  آخـر  بـود.  ُخـب معلـوم  بیچارگـی. 

نیامـد. راسـت  راه  بـه  کـردم  هرچـه  نمی دانـد. 
حـال  ایـن  بـا  اسـت،  تجربـه  و  عمـل  اهـل  بیشـتر  دارم.  قبـول 
ع انقالبیـون پاریـس اسـت.  کـه رهبـر بالمنـاز کـرد  نمی تـوان انـکار 
کارگر سـاده و  بیشـتر به دلیـل خصوصیـات اخالقـی اش اسـت. یک 

کژفهم. ازخودگذشـته اما 
کوچک آن  را برایت بخوانم. با این  حال بگذار یک قسمت 

کمونیســم هرگــز بــا حرمــت فــردی و ارزش هــای زندگــی 

نتیجــه اش  داشــت؛  نخواهــد  ســازگاری  خانوادگــی 

فقــر همگانــی و کم مایگــی خفقــان آور یــک زندگــی 

ــود. ــد ب ــه ای خواه رسبازخان

ژنی 
مارکس   
ژنی   
مارکس   

ژنی    

مارکس   

ژنی   
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ــد 64 ــب افراطی ان ــتی قدرت طل ــم مش ــواداران کمونیس ه

ــی،  ــت عموم ــام مالکی ــاس نظ ــر اس ــد ب ــه می خواهن ک

کمونیســت ها  آورنــد.  پدیــد  َقدرقــدرت  دولتــی 

از  را  خصوصــی  مالکیــت  زیان بــار  عواقــب  نه تنهــا 

ــه اوج  ــا را ب ــن پیامده ــه ای ــرد، بلک ــد ب ــان نخواهن می

جنون آمیــزی خواهنــد رســاند. در نظــام مطلــوب آنهــا، 

ــای  ــا بی قانونی ه ــود، ام ــد ب ــزی نخواه ــک چی ــرد مال ف

بهره بــرداری از مالکیــت خصوصــی از آِن دولــت خواهــد 

شــد؛ دولتــی کــه مالــک همــۀ ثــروت مملکــت و حتــی 

مالــک جــان شــهروندان خواهــد بــود. بــه یــک رضبــت، 

جــزء  انســان ها  آرزوهــای  و  اســتعدادها  زندگی هــا، 

ــی کــه  ــی خواهــد شــد؛ و اصــل انحصارطلب امــوال دولت

ــه اعــا درجــه  منشــأ همــۀ مصائــب اجتاعــی اســت ب

شــدت خواهــد یافــت. مختــر آنکــه کمونســیم چیــزی 

ــدارد. ــه ن ــر اســتبداد پلیســی در چنت جــز حداک

گهـان  ]مارکـِس درون تـاالر بی تـاب شـده و خودخـوری می کنـد. نا
می دهـم.«  را  جوابـش  »مزخرفـات!  می زنـد  فریـاد  و  می ایسـتد 
را  او  مـن صـدای  گویـی هیچ کـس جـز  بـه خـود می آیـد.  گهـان  نا

می نشـیند.[ و  می شـود  خامـوش  نمی شـنود. 
مهمـل اسـت. الطائـالت. نمایـش »فقـر فلسـفه«. آری، متأسـفم. 
»فقـر فلسـفه«. همیـن اسـت پاسـخ او. می نویسـم. ایـن بهتریـن 

پاسـخ بـه اوسـت. همیـن، »فقـر فلسـفه«.
]برمی گردد. به سـمت مارکس می رود و سـرش را نوازش می کند[: 

این قـدر خودت را سـر چیزهای بیهـوده ناراحت نکن.
کنـم؟ دو سـال پیش  کـردم او را قانـع  بیهـوده اسـت؟ چقـدر سـعی 
کـه با او و سـایر رفقای  بـرای اولیـن بـار او را دیـدم. دو سـه مـاه بعـد 
کنـم  کـردم هـم او را قانـع  کـردم بـاز سـعی  انقالبـی  فرانسـه مالقـات 

مارکس  

ژنی   

مارکس 
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کونیـن روسـی را بـرای اینکه  کـه از هـگل دسـت بـردارد و هـم ایـن با
دسـت  ج طلبـی  هرج ومر و  تروریسـتی  بی رویـۀ  کارهـای  ایـن  از 
بـردارد. می دانسـتم شـورش پاریـس سـرکوب خواهـد شـد. چقـدر 
و  دوست داشـتنی  کارگـران  چـه  نکردنـد.  توجـه  دادم،  هشـدار 

نجیبـی! همـه را بـه مسـلخ بردنـد.
کونین آنارشیست است و پرودون سازشکار. اما با

مظاهر مختلف آنارشیسم. آنها دو روی یک سکه اند؛ خیاالتی.
بلـه، شـاید! امـا یـک روی سـکه فرانسـوی اسـت و روی دیگـرش 
روسـی. فرانسـوی لطیـف، ظریـف و پیشـرفته، و روسـی خشـن و 

نخراشیده نتراشـیده، البتـه بـه قـول تـو.
کارگری  کـرد. دارند جنبش  درسـت اسـت. بـرای هـر دو باید فکری 

را بـه بیراهه می برند.
مقاله ات در نیویورک دیلی تربیون چاپ شده.

آره، از برکـت وجـود ِفـِردی اسـت. من می نویسـم و او آنها را ترجمه 
همیـن  رسـانده.  نهایـت  بـه  را  دوسـتی  لحـاظ  هـر  از  می کنـد. 
امـروز شـراب های نـاب ارسـالی اش رسـید. بـه شـراب های نـاب و 
گـر  کـه برایمـان می فرسـتد معتـاد شـده ایم. ا توتون هـای اعالیـی 
کمک هایـش سـر بزنـگاه نرسـد، بایـد با ایـن بچه ها توی این سـرما 

گوشـۀ خیابان هـا بخوابیـم. چـه رفیـق بزرگـواری! 
کـردن لباس هـای اتوشـده به سـرعت وارد می شـود[:  ]در حـال تـا 
گوشـۀ لبـش نمی افتد. ببین  کـه پیپ از  بـرای همیـن اسـت خانـم 
گرفتـه! ]بـا دسـت دود را پـس می زنـد و پنجـره  چـه دودی خانـه را 
کـه رهـا نمی کنـی. این همـه  را بـاز می کنـد[: شـراب خواری را هـم 
عاقبـت دخلـت را مـی آورد، آن هـم بـا ایـن هـوای بارانـی و مرطوب 

اینجا.
کوچـک عزیـز. مـا از ابتـدای زندگـی  ]مرتـب سـرفه می کنـد[: هلـن 
مشـترک بـا ژنـی فکـر خـود نبودیـم. مگـر نـه اینکـه تنهـا آرزویمـان 
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خ    ژنِی سر

مارکس   

رهایی طبقات فقیر و بینواست؟ کارگران بینوا، گارگران کارخانجات، 
که تحت شـدیدترین اسـتثمار و  پرولتاریای زحمتکش، توده هایی 

کسـانی مثـل خودت. بهره کشـی سـرمایه داران هسـتند، 
بـاش. مـن  بـه فکـر خـودت  تـو  بـه مارکـس[:  رو  کمـر،  بـه  ]دسـت 
کمـک ندارم. تازه حضرت آقـا دربارۀ رفیق خودتان،  احتیاجـی بـه 
کارخانۀ بزرگ نسـاجی منچسـتر،  انگلس، چه می گویید؛ صاحب 
کفـن پوسـانده بودید؟ گـر نبـود شـما تـا به حـال هفت  کـه ا همـان 

کارخانـه را از پـدرش بـه ارث بـرده. طرفـدار پروپاقـرص  اوه، بلـه. او 
کارگر اسـت.  طبقـۀ 

گـر نباشـد جنبـش  کمک هـای فکـری، قلمـی و تشـکیالتی او ا تـازه 
تمـام  رسـید. سـی سـال  نخواهـد  بـه جایـی  کارگـری  بین المللـی 
کارگـری  جنبـش  و  مـن  عزیـز  همسـر  از  امکانـات  همـۀ  بـا  اسـت 

می کنـد. حمایـت 
می کنیـد؟  اسـراف  این قـدر  چـرا  نداریـد،  گـر  ا نمی فهمـم!  مـن 
بـه  بچه پولدارهـا  مثـل  بچه هایتـان  و  تئاتربرویـد  بـه  مجبوریـد 

برونـد؟ خصوصـی  مدرسـۀ  و  رقـص  و  پیانـو  کالس 
فراموش نکن، هلن عزیز!

چه چیز را؟
کارگر. فرهنگ و هنر را برای پیشبرد آرمان های طبقۀ 

گر این طور اسـت به آقای انگلس بگویید به جای مشـروب  ُخب ا
مشـروب  این قـدر  مجبـوری  بدهـد.  شـما  بـه  را  پولـش  توتـون  و 
گـر هـم بـه فکـر خـودت نیسـتی، دسـِت  بخـوری و پیـپ بکشـی؟ ا
کاری  فـدا ایـن چـه جـور  بـاش.  بینـوا  ایـن بچه هـای  فکـر  بـه  کـم 
کند به خاطر دیگران؟ که آدم بچه های خودش را بدبخت  اسـت 

کوچـک  فوکـس  شـاید  داشـتیم  بسـاط  در  پولـی  گـر  ا انـدوه[:  ]بـا 
نمی مـرد. ذات الریـه  از  دلبنـدم 

کاری از  کـه هیـچ   یـادت هسـت؟ در آغـوش تـو جـان داد، در حالـی 
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هلن 

هلن 

ژنی  

مارکس   
هلن   
ژنی  

کفـن  دسـتمان برنمی آمـد. خـودت هـم از حـال رفتـی. حتـی پـول 
و دفـن او را نداشـتیم.

گوش می رسد.[ ]همهمۀ طلبکارها و صدای در و تخته به 
]در حالـی  کـه از پنجـره بـه خیابان می نگرد با دلهـره و فریاد[: دارند 
پاشـنۀ در خانـه را از جـا می َکننـد. ببیـن بی رحم هـا چـه قشـقرقی 

بـه راه انداخته انـد.
]از پله هـا صـدای لطیـف و دوست داشـتنی فوکـس شـِن سه سـاله 

شـنیده می شـود[: آقـا و خانـم مارکـس نیسـتند.
بچه هـا بیاییـد بـاال. برگردیـد بـه منـزل. زود باشـید تا شـب نشـده. 
کنیـد؛ جمـع همـه جمـع اسـت. اغذیه فـروش،  ]رو بـه تـاالر[: نـگاه 
قصـاب،  لبنیاتـی،  و  بقالـی  کوچـه،  نبـش  سـر  خنزرپنـزری 
کـه لباس هـا و ظرف هـای  کثیـف  نفرت انگیزتـر از همـه آن رباخـوار 
پرداخـت  بـرای  را  مارکـس  آقـای  گران قیمـت  پالتـوی  و  نقـره ای 
گرفتـه، نانـوا و شـیرینی فروش همـه  گـرو  دیـون داروخانـه دار بـه 
دکتـر  نکـرده. حتـی  فرامـوش  را  جمع انـد. هیچ کـس طلـب خـود 
خانـواده هـم آمـده مطالبـات معوقـه اش را بگیـرد. ]برمی گـردد بـه 

آمـد. پلیـس  پلیـس،  بـا خوشـحالی[:  نـگاه می کنـد.  بیـرون 
کـه بـه طـرف پنجـره رفتـه و همـراه لن شـن از پنجـره خـم  ]در حالـی 
شـده تـا بهتـر مهاجمـان را ببینـد[: شـانس آوردیـم. می خواسـتند 
دوبـاره مـا را بیـرون بیندازنـد. چـون شـب شـده بـود پلیـس آنهـا را 

کـرد. رد 
کسی بشوند. ]با اندوه[: آره، شب حق ندارند وارد منزل 

حتی پلیس؟
حتی پلیس.

بـه  صبحگاهـی  کوچـک  نـور  شـعاع  شـب  همـان  فـردای  ]صبـح 
درون اتـاق نشـیمن افتـاده. هـوا به شـدت سـرد اسـت. همهمـه و 
فریادهـای بدوبیـراه بـا قدم هـای تنـد و سـنگین از راه پلـه شـنیده 
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رباخوار   

ژنی

طلبکار اول  

طلبکار دوم  
ژنی   

طلبکار سوم  

دکتر    
رباخوار   

ژنی   

رباخوار   
ژنی   
صاحبخانه   

هلن   

می شـود. طلبکارهـا در را محکـم می کوبنـد و بـا همهمـه و شـتاب 
خـود را بـه درون می اندازنـد.[

کارل مارکس  کـو ایـن آقـای مارکـس؟ ]با تمسـخر[: ببخشـید، دکتـر 
کـرده آن را پـس بگیرد. کـه فرامـوش  گران قیمتـش  بـا آن پالتـوی 

در  روز  تمـام  او  نمی دانـی؟  چطـور  پرخـاش[:  و  عصبانیـت  ]بـا 
اسـت. کتابخانـه 

کرده و  که به همه بدهکار اسـت. شـماها را رها  برای همین اسـت 
کتاب می خواند. برای خودش تمام بیست وچهار ساعت 

مشروب و پیپش را فراموش نمی کند.
تمـام  و  تـو  به خاطـر  اسـت،  بدهـکار  گـر  ا مهاجـم[:  و  ]برافروختـه 

نـدارد. شـماها  بـه  ربطـی  هـم  کارهایـش  بقیـۀ  اسـت.  بشـریت 
بـرای خاطـر مـا؟ مـا احتیاجـی بـه او نداریـم. ]بـا لهجـۀ التـی رو بـه 
بقیـۀ مهاجمـان[: مگـر نـه بچه هـا؟ ]بقیـه بـا هـم[: درسـت اسـت.

برای من؟ من احتیاجی به او ندارم. او محتاج من است.
گـر آه در بسـاط نـدارد، چـرا این قدر مشـروب می خورد و پیپ  آره. ا

می کشد؟
کنده ایـد تـازه  ایـن دیگـر بـه شـما مربـوط نیسـت. دِر خانـه را از جـا 
طلبـکار هـم هسـتید. شـرم نمی کنیـد وارد خانـۀ مـردم شـده اید؟

]با تمسخر[: خانۀ مردم؟ هاهاها...
کنید. اینجا حریم زندگی خصوصی ماست. شرم 

سـرمان  جنتلمن بازی هـا  ایـن  مـا  خودتـان.  بـرای  مـرم  و  شـرم 
نمی شـود. یـا طلـب مـا را می دهیـد یـا ]بـا اشـاره بـه بیـرون[: هرچـه 

بفرماییـد. کنیـد و  را جمـع  زودتـر ُجل وپالسـتان 
گر شما نامردمان ُجل وپالسی باقی بگذارید. ا

]دیگـر طلبکارهـا هـم وارد می شـوند. همچـون قشـون پیروزمنـد 
هـر یـک بـه دنبـال غنیمتـی همه جـا را زیـر و رو می کنـد. هـر یـک 
که خانه لخت شـده  چیـزی برمـی دارد. غـارت می کننـد و در حالی 
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ژنی   

و چیـزی باقـی نمانـده، یک به یک با غنایمشـان بیـرون می روند.[
حـق  برمـی آورد[:  فریـاد  و  شـده  بی تـاب  تـاالر  درون  ]مارکـِس 
نداریـد. برمی خیـزد، به سـمت صحنـه خیز برمـی دارد. اما متوجه 
بـه زنجیـر بسـته شـده و قـدرت حرکـت  می شـود دسـت و پایـش 

می نشـیند. جایـش  سـر  ازپاافتـاده  و  درمانـده  نـدارد. 
قامـت  به سـختی  ابتـدا  برمی خیـزد،  و  ]بـر خـود مسـلط می شـود 
راسـت می کنـد، امـا به تدریـج سـینه صـاف می کنـد و بـا شـهامت 
گران[: می بینیـد،  و برافروختـه جلـوی صحنـه خطـاب بـه تماشـا
کارگـران، ایـن دوزخیـان روی زمیـن،  مـن و مارکـس جـز بیـداری 
و برافروختـن شـعله های یـک انقـالب واقعـی پرولتاریایـی و خلـع 
کـه بـا قـدرت، پـول و قانـون، قانـون زور  مالکیـت از اسـتثمارگران 
کشـیده اند  و جنـگل، همـه را در طـول تاریـخ بـه زنجیـر و بردگـی 
چیـزی نمی خواهیـم. هـر مشـقتی را به خاطـر آن تحمـل خواهیـم 
کـرد. سـه فرزنـد خـود را بـر اثـر فقـر و بیمـاری از دسـت داده ایـم. ]بـا 
فریـاد رسـا و غم انگیـز، بـا دو دسـت بلندکـرده بـه سـوی آسـمان و 
کـش دار[: دیگر از  اشـاره بـه بـاالی تـاالر، با اسـتغاثه و صدایـی زیر و 

جـان مـا چـه می خواهیـد؟
بـار دیگـر موجـود آسـمانی  کـه  گرفتـه ام  قـرار  تأثیـر  ]آن قـدر تحـت 
تکانـی  اینکـه  تـا  می کنـم،  فرامـوش  به کلـی  را  خـود  چـپ  سـمت 
می خورد. دوباره ترس تمام وجودم را فرامی گیرد. بلند می شـود، 
تماشـاچیان  بـه  خطـاب  و  برمی گـردد  می کنـد.  راسـت  قامـت 

شـوید!«  متحـد  جهـان،  تمـام  کارگـران  »مـردم،  می گویـد[: 
کسـی صـدای  کاری بکنـم. نمی توانـم. خوشـبختانه  ]می خواهـم 
او را نمی شـنود. نمی دانـم، شـاید هـم بدبختانـه. امـا بـه هـر حـال 
خ دهد.  که مبادا حادثۀ جبران ناپذیری ر من به شـدت می ترسـم 
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مارکس   

انگلس   
ژنی   

بیانیه
وارد  انگلـس  می رسـد.  گـوش  بـه  پله هـا  ترق وتـوروق  ]صـدای 
دوره اش  بچه هـا  می رونـد.  او  اسـتقبال  بـه  همـه  می شـود. 
می کننـد و از او آب نبـات می گیرنـد. لن شـن پالتـوی او را می گیـرد. 
بـه ژنـی تعظیـم مؤدبانـه ای می کنـد و ژنی با متانت دسـت خود را 

آغـوش می کشـد.[ را در  او  او دراز می کنـد. مارکـس  بـه سـوی 
روی  ژنـی  بـا  داشـتیم  رسـیدی.  به موقـع  رفیـق.  خـوش  آمـدی 

می کردیـم. کار  بیانیـه 
بسیار خوب، ادامه بدهید.

کنید. بـه زودی ایدئولوژی  گـوش  کمـی بـه خبرها  بهتـر اسـت اول 
آلمانـی  روزنامه هـای  در  مقاالتتـان  درمی آیـد.  چـاپ  از  آلمانـی 
کمونیسـت های  اتحادیـۀ  اسـت.  انتشـار  حـال  در  آمریکایـی  و 
کمونیسـتی،  اندیشـه های  انتشـار  کارگـری  جمعیـت  آلمـان، 
کمونیسـتی  کنگـرۀ جامعـۀ  اجتمـاع بـرادران دموکـرات در لنـدن، 
آخریـن  از  بعـد  هـم  مانیفسـت  شـده.  تشـکیل  همـه  انگلیـس، 
می خواهیـد؟  چـه  دیگـر  می شـود.  چـاپ  بـه زودی  ویرایـش 

اسـت. پیشـرفت  حـال  در  همه چیـز 
دشـمنی بـا همسـر عزیـزم هـم در حـال پیشـرفت اسـت، از همـه 
بلژیـک،  بروکسـل،  فرانسـه،  آلمـان،  امپراطـور  طـرف  از  جهـت؛ 
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انگلس   

ژنی   

نشـد.  پذیرفتـه  او  آلمانـی  تابعیـت  تقاضـای  روسـیه.  اتریـش، 
کارگـران  بـا  کـه شـما دو نفـر برگزیده ایـد؛ اتحـاد  ایـن اسـت راهـی 
جهـان. ُخـب معلـوم اسـت دیگـر، نتیجـه اش دشـمنی اشـراف و 

اسـت. نفـر  دو  شـما  بـا  حکومت هایشـان 
کـه خـودت مرکـز تمام شـورش ها  چـرا خـودت را جـدا می کنـی؟ تـو 
انقـالب  خانـۀ  مـردم،  خانـۀ  خانـه،  ایـن  ثقـل  مرکـز  هسـتی، 
کار  این همـه  پـس  از  کسـی  چـه  نباشـی،  تـو  گـر  ا پرولتاریایـی. 
کـه بگذریـم،  برمی آیـد؟ از خانـه داری و بچـه داری و مصایـب آن 
کنویـس می کنـد؟ خـط بـد  کسـی مقـاالت و سـخنرانی ها را پا چـه 
کسـی جـز تـو می توانـد  ایـن آفریقایـی ]بـا اشـاره بـه مارکـس[ را چـه 
کسـی از رفقـای مـا در اینجـا، از قلـب تپنـدۀ انقـالب  بخوانـد؟ چـه 
و  نامه هـا  کسـی  چـه  می کنـد؟  مراقبـت  و  پذیرایـی  کارگـری، 
آمـادۀ  و  را می گیـرد، می خوانـد، دسـته بندی  پسـتی  بسـته های 
کسـی بانـوی انقـالب اسـت؟ ژنـِی  پاسـخ می کنـد؟ خالصـه، چـه 

خ.  سـر
بیانیـۀ  از  بگذاریـد بخش هایـی  اسـت!  بـس  تعـارف دیگـر  ُخـب، 

بخوانـم. برایتـان  کـرده ام  کنویـس  پا کـه  را  کمونیسـت 

تاریــخ  داشــته  وجــود  کــه  جوامعــی  متــام  تاریــخ 

ــاص  ــرده، خ ــت. آزاد و ب ــوده اس ــی ب ــارزات طبقات مب

ــت، اســتادکار و شــاگرد، خاصــه  ــاب و رعی ــام، ارب و ع

یکدیگــر  برابــر  در  پیوســته  ســتمدیده،  و  ســتمگر 

صف آرایــی کــرده و بی وقفــه بــه کشمکشــی گاه نهــان 

ــه  ــا ب ــه ی ــی ک ــد؛ کشمکش ــه داده ان ــکار ادام و گاه آش

ــده  ــر ش ــه منج ــی رسارس جامع ــازمان انقاب ــد س تهدی

و یــا بــه نابــودی توأمــان طبقــات متخاصــم انجامیــده 

ــت. اس
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مارکس
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مارکس    

ژنی    

کمـی  خوبـه، خوبـه. ایـن از بخـِش بورژواهـا و پرولترهـا بـود. حـاال 
هـم از بخش هـای دیگـر بخـوان.

کمونیست ها. از بخش دوم پرولترها و 
اعـم  معنـای  بـه  مالکیـت  بـردن  بیـن  از  کمونیسـم  بـارز  گـی  »ویژ
مالکیـت  لکـن  اسـت.  بورژوایـی  مالکیـت  انهـدام  بلکـه  نیسـت، 
نظـام  کامـل  و  نهایـی  تجلـی  خـود  مـدرن  بورژوایـی  خصوصـی 
طبقاتـی  تخاصـم  پایـۀ  بـر  کـه  اسـت  محصـوالت  تملـک  و  تولیـد 
گروهی  کثریـت عظیم به دسـت  ایجـاد شـده و متکـی بـر اسـتثمار ا

اسـت«. قلیـل 
کمـی بعـد از ایـن را هـم لطفـًا بخوان. آن قسـمت  ژنـی جـان، یـک 

نقـد خانـوادۀ بورژوایی را.
کنید. گوش  به چشم! 

ــه  ــر چ ــی، ب ــوادۀ بورژوای ــن خان ــی، ای ــوادۀ کنون خان

ــع  ــه و نف ــاس رسمای ــر اس ــت؟ ب ــده اس ــا ش ــی بن اساس

شــخصی. ایــن خانــواده، در پیرشفته تریــن شــکلش، 

فقــط در میــان بورژواهــا وجــود دارد. لکــن عمــاً 

ــا و  ــن پرولره ــواده بی ــود خان ــع، نب ــن وض ــل ای مکم

اســت. آشــکار  روســپی گرِی 

خانــوادۀ بورژوایــی، وقتــی کــه مکملــش از بیــن رفــت، 

خودبه خــود از میــان خواهــد رفــت. و بــا زوال رسمایــه، 

هــر دو زوال خواهنــد یافــت.

آیــا مــا را متهــم می کنیــد کــه مــا خواهــان خامتــۀ 

اســتثار فرزنــدان بــه دســت پــدران و مــادران هســتیم؟ 

ــم.  ــراف می کنی ــرم اع ــن ج ــه ای ــا ب ــت. م ــت اس درس

ــم  ــه جــای تعلی ــا ب ــه م ــی ک ــت وقت ــد گف ــی خواهی ول

و تربیــت خانوادگــی، تعلیــم و تربیــت اجتاعــی را 
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می کنیــم.  نابــود  را  روابــط  مقدس تریــن  می گذاریــم، 

ــم و  ــن تعلی ــر ای ــا! و مگ ــت ش ــم و تربی ــن تعلی و ای

تربیــت، تعلیــم و تربیتــی اجتاعــی نیســت؟ و ماهیــت 

ــر مبنــای رشایــط اجتاعــی ای کــه تحــت آن شــا  آن ب

ــتقیم و  ــۀ مس ــا مداخل ــد و ب ــوزش می دهی ــردم را آم م

غیرمســتقیم اجتــاع و از طریــق مــدارس و غیــره تعیین 

ــاع در  ــت اجت ــرع دخال ــت ها مخ ــود؟ کمونیس منی ش

ــت  ــند ماهی ــی می کوش ــتند، ول ــت نیس ــم و تربی تعلی

ــت را از  ــم و تربی ــد و تعلی ــوض کنن ــت را ع ــن دخال ای

نفــوذ طبقــۀ حاکــم نجــات دهنــد.

یاوه رسایــی بــورژوازی دربــارۀ خانــواده و تعلیــم و 

تربیــت، دربــارۀ ارتبــاط متقابــل و مقــدس پــدر و مــادر 

ــز  ــش نفرت انگی ــش از پی ــی بی ــان، هنگام ــا فرزندانش ب

ــد متــام علقه هــای  می شــود کــه عملکــرد صنعــت جدی

و  می گســلد  هــم  از  پرولتاریــا  بیــن  را  خانوادگــی 

کودکانشــان بــه اشــیای ســادۀ تجــاری و وســایل کار 

ــوند.  ــل می ش تبدی

و آن وقــت جیــغ بــورژوازی گــوش آســان را کَــر 

می کنــد کــه شــا کمونیســت ها اشــراک زنــان را ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواهی

یــک بــورژوا زِن خــود را رصفــاً یــک ابــزار تولید به شــار 

ــد را  ــزار تولی ــرار اســت اب ــه ق مــی آورد. او می شــنود ک

ــاً نتیجــه ای  ــد و طبیعت ــه کار گیرن کل جامعــه مشــرکاً ب

جــز ایــن منی توانــد بگیــرد کــه رسنوشــت اشــراکی 

ــز خواهــد شــد. ــان نی ــز شــامل زن ــودن همه چی ب

لطفـًا  هـم  را  دوم  بخـش  همیـن  آخـر  کمونیسـتی  برنامه هـای 
گـر اشـتباه نکنـم، پیشـنهاد ده مـورد اقـدام عملـی بـرای  بخـوان. ا
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بـود. کمونیسـتی در جهـان  انقـالب  یـک 

کنید: گوش  بله، 
1- الغــای مالکیــت ارضــی و بهره گیــری از هرگونــه 

اجاره بهــا بــرای پیشــرد اهــداف عمومــی.

2- مالیــات ســنگین تصاعــدی و یــا درجه بندی شــده 

ــد. ــر درآم ب

3- الغای هرگونه حقوق وراثت.

4- ضبــط امــوال همــۀ شورشــیان و کســانی کــه کشــور 

ــد. ــرک کرده ان را ت

5- مترکــز اعتبــارات در دســت دولــت، از طریــق ایجــاد 

یــک بانــک ملــی بــا رسمایــۀ دولتــی و بــا انحصــار 

ــق. مطل

6- مترکــز وســایل ارتباطــات و حمــل و نقــل در دســت 

دولــت.

ــد. کشــت  ــی تولی ــزار دولت 7- گســرش کارخانه هــا و اب

ــق  ــی طب ــود اراض ــی بهب ــور کل ــر و به ط ــای بای زمین ه

نقشــه ای واحــد.

ایجــاد  عمومــی.  مســئولیت  یــک  به عنــوان  کار   -8

کشــاورزی. بــرای  به ویــژه  صنعتــی،  ســپاه های 

9- ترکیــب کشــاورزی و صنعــت؛ لغــو تدریجــی متایــزات 

شــهر و روســتا از طریــق توزیــع هاهنگ تــِر جمعیــت 

در رسارس کشــور.

10- تأمیــن تحصیــل رایــگان در مــدارس عمومــی بــرای 

کلیــۀ کــودکان. منــع کار کــودکان در کارخانــه بــه 

صــورت کنونــی آن. ترکیــب تعلیــم و تربیــت بــا تولیــد 

ــره. ــی و غی صنعت

هنگامــی کــه متایــزات طبقاتــی در جریــان حرکــت امــور 
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ــی از  ــع بزرگ ــت جم ــد در دس ــت و کل تولی ــن رف از بی

متامــی ملــت قــرار گرفــت، از ایــن پــس قــدرت عمومــی 

ــد  ــت خواه ــود را از دس ــی خ ــت سیاس ــت[ خصل ]دول

نیســت مگــر  قــدرت سیاســی، دقیقــاً، چیــزی  داد. 

قــدرت ســازمان یافتۀ یــک طبقــه بــرای رسکــوب طبقــۀ 

دیگــر.

بگذاریـد قسـمت آخـر از بخـش چهـارم را هـم بخوانـم تـا یـک بـار 
گـر اصالحاتـی الزم دارد انجـام شـود. دیگـر ا

]مارکس و انگلس با هم[: ُخب بخوان.

آملــان  بــه  عمدتــاً  را  خــود  توجــه  »کمونیســت ها 

معطــوف می دارنــد، چــرا کــه آن کشــور در آســتانۀ 

یــک انقــاب بورژوایــی قــرار دارد؛ انقابــی کــه مجبــور 

ــه  ــا ب ــدن اروپ ــن مت ــط پیرشفته تری ــت رشای ــت تح اس

اجــرا درآیــد. و نیــز بــه دلیــل آنکــه ایــن کشــور ]آملــان[ 

دارای پرولتاریایــی اســت کــه به مراتــب پیرشفته تــر 

ــای  ــرن هفدهــم انگلســتان و پرولتاری ــای ق از پرولتاری

قــرن هجدهــم فرانســه اســت. و بــاز بــه دلیــل آنکــه در 

آملــان انقــاب بورژوایــی رصفــاً پیــش درآمــدی خواهــد 

بــود بــر انقــاب پرولتاریایــی کــه بافاصلــه بــه دنبالــش 

ــد. می آی

کمونیســت ها در همه جــا از متــام جنبش هــای انقابــی 

علیــه نظــام اجتاعــی و سیاســی موجــود حایــت 

ــد. می کنن

مســئلۀ  جنبش هــا  ایــن  رسارس  در  کمونیســت ها 

جنبــش  مســئلۀ  اساســی ترین  به عنــوان  را  مالکیــت 

پیــش می کشــند. و ایــن رصف نظــر از ســطح رشــد 
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79 جنبــش در هــر مقطعــی از زمــان اســت. و باالخــره 

و  وحــدت  بــرای  همه جــا  در  کمونیســت ها  اینکــه 

ــان  ــورهای رسارس جه ــِک کش ــزاب دموکراتی ــق اح تواف

اســتتار عقایــد و  زحمــت می کشــند. کمونیســت ها 

ــام  ــان آشــکارا اع ــد. آن ــگ می دانن اهــداف خــود را نن

راه رسنگونــی  از  تنهــا  کــه هدف هایشــان  می کننــد 

ــر  ــود تحقق پذی ــی موج ــط اجتاع ــام رشای ــز مت قهرآمی

اســت. بگــذار طبقــات حاکــم در پیشــگاه انقــاب 

کمونیســتی بــر خــود بلرزنــد. پرولرهــا چیــزی جــز 

ــد کــه از دســت بدهنــد. امــا یــک  زنجیرهایشــان ندارن

دنیــا بــرای پیــروزی دارنــد. مــردم کارگــر متــام کشــورها، 

ــوید!« ــد ش متح

]مارکـِس درون تـاالر از هیجـان روی صندلـی خـود بنـد نیسـت، 
کنـد. از خـود بی خـود شـده. احساسـاتی و  می خواهـد بـاز پـرواز 
هیجانـی شـروع می کند به دسـت زدن. جوابـی نمی آید. انگار جز 
کـس دیگـری نـه وجـود او را احسـاس می کنـد و نـه نفس هـا و  مـن 
هیجاناتـش را. اطـراف خـود را نـگاه می کنـد. سـالن خالـی اسـت و 
صحنـه خامـوش. هیـچ جنبنـده ای وجـود ندارد. همه جـا تاریک 

اسـت. سـرود مارسـی یز نواختـه می شـود.[
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داوری پس از مرگ:
باطـن خـود  نـوع ضـرورت موجـود در  یـک  »بـه موجـب 
آنکـه مسـتلزم عوامـل  بـی  ایـن عالـم جریـان می یابـد و 
خارجـی باشـد اتفـاق می افتـد.« )نوعـی داوری فـردی و 
واحـدی  شـخصیت  متهـم  و  قاضـی  آن  در  کـه  شـخصی 
بعـدی خـودش  دنیـای  کـس معمـار  هـر  دارا هسـتند.  را 

اسـت.(

مقدمۀ زند وَ هومن یَسن، 
ترجمۀ صادق هدایت 
)ص12-13( )به نقل از 
دربارۀ ظهور و عالئم 
ظهور، به همت حسن 
قامئیان، به مناسبت 
دوازدهمین سال درگذشت 
صادق هدایت( 
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هر آنچه آدمی به آن دل می بندد و مایل می شود بی درنگ 
در پیش وی حاضر می آید، بلکه باید گفت: تجسم و صورت 
و  لذات  ولی  اوست،  منظور  حقیقی  حضور  خود  او  میل 
نعمات با آرزوها و امیال تناسب دارد. بهشت و دوزخ، خیر 
و شر، هر آنچه آدمی می تواند به آن رسد و اجر و پاداش او 
در آن جهان است تنها در عین ذات و جوهر خود انسان 
که نیات و مقاصد وی، تفکرات  منشأ دارد، به آن صورت 
وی، معتقدات قلبی و باطنی وی، اعمال و رفتارهای وی به 
که هستی و وضعی  وجود می آورند. اصل و مبدأ آن، چیزی 
غیر از هستی و عمل خود او داشته باشد، نمی تواند باشد. 
بین ابدان این جهانی و اجساد آن جهانی وجوه تفاوت در 

نحوۀ هستی جسمانی متعدد است.

حکمةالعرشیه، 
صدراملتألهین شیرازی، 
به نقل از هرنی کربن، 
ارض ملکوت، ص281
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لحظۀ هوشیاری و عالم ملکوت
بـه  عجیبـی  سـبکی  احسـاس  آمـد.  بیـرون  ناسـوتی  رؤیاهـای  از 
نکـرده  تجربـه  آن  از  پیـش  هرگـز  کـه  احساسـی  داد؛  دسـت  او 
آنچـه  حسـب  بـر  نداشـت.  گرمـا  و  خفگـی  احسـاس  دیگـر  بـود. 
بعدازظهـر،  سـه  نزدیـک  سـاعت  نوشـته اند  ح حال نویسـان  شر
به درسـتی دووچهل وپنـج دقیقـۀ چهاردهـم مـارس 1883 بـود. 
عـرق  گشـود.  را  چشـم هایش  کوتـاه  بسـیار  لحظـۀ  یـک  بـرای 
سـردی روی پیشـانی اش نشسـته بود. دانسـت در بسـتر خود در 

اسـت. آرمیـده  مسـکونی اش  منـزل  دوم  طبقـۀ 
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ملک الموت
توبـه  فرصـت  کنـون  هم ا پیچیـد[:  فضـا  در  پرطنینـی  ]صـدای 
کارل مارکـس، فرزنـد هاینریـش و خانـم هاینریـت  سررسـید آقـای 

کنـون بایـد بـا مـن بیایـی. ُبـرک. تـو هم ا پـرس 
کجا؟  -

خ. - عالم برز
که هستی؟ - تو 

- من ملک الموت هستم.
شـد  سـبک  بـود،  آرمیـده  تختخـواب  روی  کـه  همان طـور 
و  اعضـا  همـۀ  بـر  عجیبـی  نشـاط  احسـاس  سـپس  رفـت.  بـاال  و 
جوارحـش مسـتولی شـد. به پـرواز درآمده بود. حاال می توانسـت 
کجـا می خواهـد سـرک بکشـد  بـه هـر  بـاال و در حـال پـرواز  از آن 
جسـدش  روی  کـه  دیـد  را  انگلـس  شـبح  ببینـد.  را  همه چیـز  و 
کـه  کـی او،  خـم شـد و پـس از ادای احتـرام نسـبت بـه جسـم خا
همچنـان در رختخـواب باقـی مانـده بـود، از اتـاق بیـرون رفـت. 
جملـه  از  نفـر  بیسـت  حـدود  »های گیـت«  گورسـتان   در 
بـا  کـه  دیـد  را  لونگـه،  و  الفـارگ  دامـادش،  دو  و  لـورا،  دختـرش، 
ک سـپردن تابوت  احترام و سـکوت و اندوه فراوان در حال به خا
فرزندانـش هسـتند. و پرسـتار  نـوه اش  و  قبـر همسـر  او در جـوار 
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از ناسوت تا الهوت

بیشـتر مشـایعت  کنندگان آلمانـی بودنـد، از جملـه سـه نفـر از 90
کـرده  او همـکاری  بـا  اول  انترناسـیونال  در  کـه  کمونیسـت هایی 
کارگـران سـاختمانی آلمانـی در  بودنـد و یکـی از اعضـای اتحادیـۀ 
کارگران سـاختمانی  کـه دو دسـته گل یکی از طرف اتحادیۀ  لنـدن 
سوسـیال دموکرات  روزنامـۀ  هیئت مدیـرۀ  طـرف  از  دیگـری  و 
روی تابـوت قـرار داد. شـارل لونگـه، دامـاد او، پیامـی را از طـرف 
ویلهلـم  و  خوانـد،  فرانسـه  زبـان  بـه  روسـیه  سوسیالیسـت های 
لیبکنشـت به نمایندگـی از سوسـیال دموکرات های آلمـان پیامـی 
در  انگلـس،  او،  وفـادار  یـار  سـپس  کـرد.  قرائـت  آلمانـی  زبـان  بـه 
ح زیـر بـه ایـن مراسـم پایـان داد: نطقـی بـه زبـان انگلیسـی بـه شـر

ــه در  ــود ک ــری ب ــردان بی نظی ــی از م ــس یک کارل مارک

ــز  هــر عــر تعــداد کمــی از آنهــا پدیــد می آیــد. چارل

دارویــن پیمــودن مراحــل تکامــل در طبیعــت را کشــف 

ــت  ــیر پیرشف ــل س ــن و مراح ــس قوانی ــرد. کارل مارک ک

یــک جامعــه بــه ســوی رسنوشــت تاریخــی اش را نشــان 

داد. مهم تــر از همــه، او تاریــخ را همچــون یــک قــدرت 

انقابــی ترشیــح کــرد و به دلیــل اطــاع عمیقــی کــه در 

ــخ داشــت در بســیاری از رشــته های دیگــر  ــۀ تاری زمین

صاحــب نظــر بــود. او در حقیقــت، هان طــور کــه 

خــودش می گفــت، مــردی انقابــی بــود و در متــام طــول 

عمــرش هــّم خــود را در راه رهایــی کارگــران از زیــر یوغ 

اســتثار رسمایــه داری بــه کار بــرد. هیچ کــس منی توانــد 

در راه رســیدن بــه منظــور معّینــی مبــارزه کنــد بــدون 

اینکــه در برابــرش دشــمنانی قــد علــم کننــد. مارکــس از 

ــدازۀ  ــه ان ایــن قبیــل دشــمنان بســیار داشــت. کســی ب

ــود  ــواه و حس ــا بدخ ــی اش در اروپ ــدت زندگان او در م
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91 نداشــت. امــا او هرگــز بــرای بدگویی هــای آنهــا ارزشــی 

ــا  ــت ب ــی اش او می توانس ــان زندگان ــود. در پای ــل نب قائ

ــادن  ــر در مع ــا کارگ ــه میلیون ه ــار ب ــرازی و افتخ رساف

او  افــکار  از  کــه  آمریــکا  کارخانه هــای  و  ســیری 

ــه  ــود ک ــن ب ــاهد ای ــد. او ش ــگاه کن ــد ن ــروی می کنن پی

نظریه هایــش شــالوده های سوسیالیســم را در رسارس 

جهــان پی ریــزی کــرده بــود!... نــام او و کار ســرگی کــه 

انجــام داد بــرای همیشــه زنــده خواهــد مانــد.

کـه روی  کـرد  در همـان حـال سـنگ روی قبـرش را مشـاهده 
آن حـک شـده بود:

همرس عـزیز کـارل مـارکس

تولد: دوازدهم فوریۀ 1814 وفات: 24 دسامر 1881

کـارل مـارکس

تـولـد: ینجم ماه مه 1818 وفـات: 14 مـارس 1883

نوۀ آنها: هانری لونگه 

تولد: چهاردهم ژوئیۀ 1878 وفات: 20 مارس 1882

هلن دموت

تـولـــد: اول ژانویۀ 1823وفــات: 4 نـوامبــر 1890

آنهایـی  و  دیـد  را  همه چیـز  و  مانـد  آنجـا  مراسـم  پایـان  تـا 
نـه  کـرد.  از یکدیگـر جـدا می شـدند خـوب نظـاره  کـه داشـتند  را 
دختـران و دامادهـا و نوه هـا، و نـه لن شـن و بعضـی یـاران نزدیک، 
دل  تـوان  نیـز  او  نداشـتند.  را  گورسـتان  تـرک  یـارای  هیچ یـک، 
کـه از آنجـا بـه  کنـدن از آنهـا را نداشـت. آن قـدر بـاالی سـر آنهـا، 
گورسـتان اشـراف داشـت، در حـال تعلیـق به تماشـا ماند تا  همـۀ 

کـرد. تـا مقصدشـان دنبـال  را  رفتنـد. بعضی هـا  همـه 
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گویـی 92 همان طـور بـه حـال پـرواز بـاال رفـت، باالتـر و باالتـر. 
گذشـته و آینـده سـفر می کـرد. در  بـر مرکبـی از نـور سـوار بـود. بـه 
گذشـته اش شـده بـود دروازه هـای  کـه محـو زندگـی  همـان حالـی 
گشـوده می شـد. دیگـر از قیـد تـن آزاد شـده بـود.  آینـده بـه رویـش 
کافـی بـود چیـزی را بخواهـد تـا در َدم ظاهـر شـود. چیـزی را اراده 
کـه بـه خـود او مربـوط بـود،  کنـد تـا موجـود شـود. البتـه تـا جایـی 
بـا او نداشـت. حـدود قـدرت  کـه هیـچ ارتباطـی  و نـه چیزهایـی 
کنش متقابل  ماورایـی او بـه خـودش یـا آنچه در ارتباط بـا او یا در 
بـرود،  جایـی  بـه  کنـد  اراده  می شـد:  خالصـه  داشـت  قـرار  او  بـا 
کسـی  فـوری در آنجـا حاضـر شـود. حتـی تمایـل قلبـی بـه دیـدن 
کجـا باشـد فـوری  کنـد، در صـورت تمایـل، آن شـخص هـر  پیـدا 

نـزد او حاضـر شـود. 
سـتارگان،  میـان  از  شـناور  و  سـبک  کـه  بـود  این گونـه 
دیگـر  سـماوی  اجـرام  صدهـا  و  فضایـی  سـرگردان  سـنگ های 
بـدون هیـچ سـد و مانـع یـا برخـورد بـا آنهـا به راحتـی عبـور می کرد. 
ادامـه  آنجـا  در  همه چیـز  گویـی  بـود.  گذشـته ها  اندیشـۀ  در  و 
توانایی هایـش  دانشـش،  داشـت. خطاهایـش، خصلت هایـش، 
قهـار،  نزاع کننـده ای  کـی  خا دنیـای  در  مجادلـه.  و  بیـان  در 
زبانـی  بـود.  کم نظیـر  انسان دوسـتی  و  نابغـه  توانـا،  نویسـنده ای 
گویـا حـاال خـودش  گویـا و اندیشـه ای نافـذ داشـت. بـا ایـن حـال 
کـدام  می دیـد.  داوری  تـرازوی  در  را  خـودش  بهتـر  همه کـس  از 
کـه رهایـش  کجـا سـر بـرآورده بـود  کجـا بـود؟ از  خـود؟ ایـن خـود 
کـه  بـود  شـده  دیـده  تـدارک  برایـش  دادگاهـی  گویـی  نمی کـرد؟ 
و  قاضـی  مشـهود،  و  شـاهد  مدافـع،  وکیـل  مدعـی،  و  کی  شـا
هیئت منصفـه هـم خـودش بـود. تنهـا خـودش. بـا خـود سـخن 
احضـار  شـاهد  می نوشـت،  ادعانامـه  می کـرد،  متهـم  می گفـت، 
می خواسـت  تجدیدنظـر  مـی داد،  رأی  می کـرد،  دفـاع  می کـرد، 
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پرودون  

مارکس   

کـه  و حکـم نهایـی صـادر می کـرد. صحنه هـای زندگـی ایـن دنیـا 
حـاال بـرای او آن دنیـا بـود آن قـدر زنـده و شـفاف و عیـن واقـع بـود 
کـه در میـان ایـن دنیا و آن دنیا سـرگردان شـده بود. نمی دانسـت 
کـدام  رؤیاسـت،  کـدام  واقعـۀ حـال،  کـدام  اسـت،  کـدام خاطـره 
واقعیـت. لحظـه ای در ایـن دنیـا و لحظـه ای در آن دنیـا بود. بهتر 
بگویـم؛ ایـن دنیـا و آن دنیـا به طـور عجیـب و غیرقابـل توصیفـی 
یگانـه شـده بـود و در آِن واحـد در هـر دو حضـور داشـت. در آن 
طراز هسـتی، زمان و مکان خصلت زمینی خود را از دسـت داده 
بـود.  شـده  تنیـده  هـم  در  گذشـته  و  حـال،  آینـده،  گویـی  بـود. 
کنـد. خوشـی های  گذشـته و آینـده سـفر  می توانسـت از حـال بـه 
را به طـور مضاعـف خوشـحال می کـرد.  او  بـار دیگـر  گذشـته  ایـام 

کـه تـن بـه نامردمـی نـداده بـود. مغـرور و خوشـحال بـود 
کـرد.  کتبـر سـال 1917 را به عینـه مشـاهده   وقایـع انقـالب ا
پیـروزی انقـالب و برآمـدن بلشـویک ها و از میـدان بـه در شـدن 
مخالـف  صدهـا  و  تروتسـکی  لوکزامبـرک،  رزا  تـرور  منشـویک ها، 
همرزمـش،  رفیـق  یـاد  بـه  گهـان  نا کـرد.  مشـاهده  را  اسـتالین 
کشـیده بـود. کارشـان بـه اختـالف و مشـاجره  کـه  پـرودون، افتـاد 

سالم مور.
صـدا  سـوی  بـه  را  خـود  روی  شـناخت.  را  پـرودون  ]صـدای 
کم کـم میـان فضایـی مه مانند  چرخانـد. ابتـدا چیـزی ندیـد. ولـی 
کـه شـبیه انـدام پـرودون بـود و از  ابتـدا هالـۀ انـدام انسـانی را دیـد 
کـه مارکس  سـطحی باالتـر همچـون پروانـه ای سـبک به سـطحی 
به تدریـج  آمـد.  فـرود  بـود،  کشـیده  دراز  خـود  تختخـواب  در 
پـرودون بـا تمـام جزئیـات چهـره و اندامـش از درون هالـه بیـرون 
و  برخاسـت  تخـت  روی  از  مارکـس  ایسـتاد.  او  برابـر  در  و  آمـد 

کشـید.[ آغـوش  در  را  او  زایدالوصفـی  شـادی  بـا  بی درنـگ 
خـوش آمـدی، رفیـق. تـو در سـال 1865 بـه ایـن جهـان آمـدی، 
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کجـا  درسـت هجـده سـال پیـش از مـن بـه حسـاب زمـاِن زمینـی. 
بـودی در ایـن مـدت طوالنـی؟

همیـن نزدیکی هـا. در اورانـوس. امـا تو! چطور شـد به فکر دشـمنت 
افتادی؟

گرفتـه بـود.  ک آن دنیـا خیلـی دلـم  بـرای اینکـه از اوضـاع اسـفنا
کنـم. درددل  دردآشـنا  کسـی  بـا  می خواسـتم 

حق  داری. در اینجا دشـمنی ها زایل می شـود و دوسـتی ها جای 
کـه جـز عدالـت و  آنهـا را می گیـرد. به ویـژه میـان همرزمـان؛ آنهـا 

انسـان  نمی خواسـته اند. خوشـبختی 
صلـح و صفـا در ارض ملکـوت بـر شـما ارزانـی بـاد: پـاداش تـالش 

در روی زمیـن.
کارگری مان  آیـا می دانـی از آن بـه بعـد چـه بالهایـی بـر آرمان هـای 
رزمنـدگان  از  نفـر  سـی هزار  پاریـس،   1870 کمـون  در  شـد؟  نـازل 

کارگـری را از دسـت دادیـم. شـریف 
چطـور نمی دانـم؟ مگـر وقتـی تـو بـه اینجـا آمـدی از جریان هـای 
کـه مـن بی خبـر باشـم؟ پیش بینی هـای مـن  آن عالـم بی خبـری 

بـا همـان دقـت اتفـاق افتـاد.
بـا  هـم  مـن  پیش بینی هـای  از  بسـیاری  امـا  رفیـق.  دارم،  قبـول 
همـان دقـت اتفـاق افتـاد؛ بحـران ادواری سـرمایه داری، فاصلـۀ 
طبقاتـی روزافـزون، جنگ افـروزی سـرمایه در دو جنـگ جهانـی 
و  فحشـا  و  فقـر  خونریـزی،  و  جنـگ  سـرمایه دارْی  آن.  از  بدتـر  و 

کـرده اسـت.  را نهادینـه  تبعیـض طبقاتـی 
کردی آنچه را باید نفی می شـد. اما  درسـت اسـت. تو خوب نفی 

نتوانسـتی بسـازی آنچه را باید ساخته می شد.
خیلـی بـار روی دوش مـن می گـذاری، رفیـق. مگـر مـن بایـد همـۀ 

مشـکالت جهـان را حـل می کـردم؟
عهـدۀ  بـه  کـه  را  جهـان  تغییـر  وظیفـۀ  می توانـی.  می کـردی  فکـر 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


رؤیاهای الهوتی

95

مارکس  

پرودون   
مارکس  

پرودون   

مارکس

پرودون    

مارکس    

بـود؟ ایـن  جـز  معنـی اش  گذاشـتی  فلسـفه 
کم و زیاد و خوب و بـدش نطفه هایی در  نظریه هـای مـن بـا تمـام 

که در آینده به بار خواهد نشسـت. کاشـت  دل بشـریت 
هنوز امیدواری؟

در  همه چیـز  نبـود ه ام.  امیـدوار  زمـان  ایـن  از  بیـش  هرگـز  آری، 
حـال جهانـی شـدن اسـت، هـم سـرمایه، هـم انقـالب. آیـا نظریـۀ 
ارزش اضافـی و عدالـت اجتماعـی، و مبـارزه با اسـتثمار طبقاتی را 

کمـی در جهـان دانسـت؟ می تـوان دسـتاورد 
امیـدوار  و  دلبسـته  کارگـر  طبقـۀ  بـه  خیلـی  تـو  ولـی  دارم.  قبـول 
کـه بـه دسـت یـا بـه نـام همیـن  کـه چـه فجایعـی  بـودی، در حالـی 
خ نـداد.  طبقـه بـا اسـتفاده از نظریـۀ دیکتاتـوری پرولتاریایـی تـو ر
خیلـی  همیـن  بـرای  دارم.  خبـر  احـوال  و  اوضـاع  همـۀ  از  آری، 
ارتجاعـی  اوضـاع  دیـدن  اسـت  سـخت  خیلـی  اسـت.  سـخت 
بـر  محافظـه کار  و  راسـت  جریان هـای  و  بـورژوازی  دنیـا.  آن 
آن  فروپاشـید،  سوسیالیسـتی  بلـوک  شـدند.  کـم  حا همه جـا 
آبرومندانـه  نبـرد  یـک  در  کاش  ای  آبروریـزی ای.  چـه  بـا  هـم 
احمق هـای  ایـن  می خوردیـم.  شکسـت  پاریـس  کمـون   مثـل 
کـه  نبودنـد  دوتـا  یکـی  منفعت پرسـت  و  فرصت طلـب  روسـی 
آبـروی سوسیالیسـم را بردنـد. یـادت هسـت مـن چقـدر بـه ایـن 
روس هـای زمخـت بدبیـن بودم؟ آخر سـر هـم همین طوری از آب 
کرد. فقط  درآمدنـد. حکومـت شـوراها و پرولتاریـا واقعـًا آبروریـزی 
کـه آبروی ما را برد؛ یکـی از یکی بدتر: بردیای  اسـتالین قـزاق نبـود 
توطئه گـر، رئیـس پلیـس مخفـی شـوروی. دیکتاتـوری پرولتاریـا را 

کـرد. تئوریـزه  لنیـن  هـم 
بــدون  کــرد.  پیــاده  تــو  افــکار  روی  را  آن  امــا  اســت  درســت 

نبــود. کــه  مستمســک 
کاسۀ داغ تر از آشی؟! ُخب شاید تا حدودی. ولی مگر تو 
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بـه نظـر مـن  کـه  را  تـو  از نظریـات  لنیـن آن جنبه هایـی  نـه، ولـی 
کـرد. غلیظ    تـر  بـود  نادرسـت 

مثاًل؟
کل و بیانگـِر تمامـی حقیقـت، حقیقـت  مثـاًل حـزب آهنیـن دانـای 
سـاختارهای  در  دگردیسـی  یـک  منشـأ  همیـن  جهانـی!  مطلـق 

حزبـی و تأسـیس دیکتاتـوری پرولتاریـا شـد.
چگونه؟

از  بعـد  بـرای  بمانـد  درون حزبـی  عدالـت  و  دموکراسـی  اینکـه 
پیـروزی.

سوسیالیسـت  حـزب  )رهبـر  ژورس  ژان  نظـر  دنبـال  چـرا  ُخـب 
را  فرانسـه  انقـالب  سوسیالیسـتی  تاریـخ  کـه  نرفتنـد  فرانسـه( 
ملی گـرای  یـک  دسـت  بـه  اول  جهانـی  جنـگ  آغـاز  در  و  نوشـت 

بـود: گفتـه  دریفـوس  ماجـرای  در  و  رسـید  قتـل  بـه  افراطـی 

رسشــت جهانــی ]دمکراتیــک[ مبــارزۀ پرولتاریــا چیــزی 

نیســت کــه پــس از انقــاب رخ منایــد. بلکــه بایــد 

هم اکنــون و هــم اینجــا و در همــۀ مســائل تجلــی پیــدا 

کنــد تــا انقــاب امــکان وقــوع یابــد. پرولتاریــا، در مقام 

ــت  ــادی عدال ــون من ــتمدیده، از هم اکن ــۀ س ــک طبق ی

جهانــی و متحــد متــام کســانی  اســت کــه حــق بــه 

جانــب آنهاســت، هرچنــد کــه در مســائل دیگــر متحــد 

ــند. ــا نباش پرولتاری

به نظرم خودت علت را می دانی.
که چه؟

کار بـود.  کـه تفـاوت فرانسـوی و روسـی! تـازه ایـن اول  کنایـه[:  ]بـا 
کره ای ها و ویتنامی هـا و آفریقایی ها  بعـد از آنهـا نوبـت چینی هـا و 
جنوبی هـا  آسـیای  و  خاورمیانه ای هـا  و  التینی هـا  آمریـکای  و 
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پاسـخی  تـو  روزگار، در جهـان صنعتـی صـدای  از قضـای  رسـید. 
را  تـو  صـدای  کـه  بـود  توسـعه نیافته  جهـان  بیشـتر  نکـرد.  پیـدا 

شـنید، آن هـم چـه جـوری!
چه جوری؟ 

کرده بودم، سراسر فاجعه. که من پیش بینی  همان گونه 
کـه هنـوز اخالق همان موقـع خـودت را داری. می خواهی  تـو هـم 
بشـکنی.  مـن  انقالبـی  نظریه هـای  سـر  را  کاسـه کوزه ها  همـۀ 
ُپـل  فقـط  این همـه  میـان  در  نمی بینـی.  را  آنهـا  دسـتاوردهای 
کـه چنـد میلیـون نفـر را خودسـرانه بـه خیـال  پـوت دیوانـه بـود 
کرد و به روسـتاها فرسـتاد و آخر سر  »آدم سـازی« از شـهرها اخراج 
کردنـد.  کـرد. بقیـۀ آنهـا بـه بشـریت خدمـت  هـم همـه را قتل عـام 

تـو فقـط نیمـۀ خالـی لیـوان را می بینـی.
ُخب تو نیمۀ پرش را نشان بده ببینم چه شاهکاری است!

کشـورهای  در  سوسیالیسـم  تأسـیس  دوران  طـی  نمی بینـی؟ 
شـد. زیـادی  پیشـرفت های  مختلـف 

]با لحن طعنه آمیز[: سوسیالیسم؟
که بود. نه! اما خواستش 

نتیجه؟
ُخب تا حدودی پیش رفتند.

چگونه؟
تأمیـن سـرپناه، تغذیـه، بهداشـت و درمـان، و آمـوزش و پـرورش 
کـم چیـزی اسـت؟ رشـد و توسـعۀ علـوم و فنـون  بـرای همـه. ایـن 
یـادت نیسـت؟ اولیـن قمـر مصنوعـی را شـوروی بـه فضـا پرتـاب 
خاطـر  بـه  را  گاریـن،  گا یـوری  کیهانـی،  فضانـورد  اولیـن  کـرد. 
نمـی آوری؟ چـه سـر و صدایـی! خبـر آن مثـل بمـب منفجـر شـد. 
اولیـن پیونـد اعضـای بـدن در شـوروی انجـام شـد. در مسـابقات 
گرفتنـد. جهـان  قـرار  ورزشـی جهـان، جوانـان شـوروی در صـدر 
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کوبا، ویتنـام، چین  سـرمایه داری بـه زانـو درآمـده بـود. انقالبیـون 
کشـور  نیم بنـِد  سوسیالیسـِم  همیـن  کمـک  بـا  سـوم  جهـان  و 
را  یانکـی  امپریالیسـم  و  ژاپنـی  اروپایـی،  اشـغالگران  کمـر  شـوراها 

. شکسـتند
که تو می خواستی؟ این چیزی بود 

نه، همه چیز نسبی است.
که نسـبی گرا نبودی. تو همه چیز را به تمامی می خواسـتی.  اما تو 

کمال بود. راهبرد تو زور  و  زود و تمام  و 
راهی غیر از این، به ویژه راه تو، به تسلیم می رسید.

کجاآباد. و راه تو به نا
نه! نه! نه!

کمی تندی[: رسید. مگر نرسید؟ ]با 
التیـن،  آمریـکای  سراسـر  در  آزادی بخـش  انقالب هـای  ناقـوس 

درآمـد. صـدا  بـه  خاورمیانـه  و  آفریقـا  آسـیا، 
از  بدتـر  برابـر  صـد  مافیایـی  سـرمایه داری  بـود؟  چـه  کار  فرجـام 

شـد. کـم  حا همه جـا  بـر  گذشـته 
کم تجربه ای شد برای رهایی. آری، ولی دسِت 

دارد؟  ارزش  فرهنـگ  و  آزادی  برابـر  در  چقـدر  گفتـی  کـه  اینهـا 
فرهنـگ اسـتبدادی بلـوک شـرق و جهـان سـوم همچنـان بیـداد 
افتادنـد. فضاحتـی  چـه  بـه  کمونیسـتی  احـزاب  ببیـن  می کنـد. 

همۀ اینها انحراف از نظریات من بود.
نتیجۀ اجتناب ناپذیر دیکتاتوری پرولتاریای تو بود.

]با عصبانیت[: خیر! خیر! خیر!
کنم. رفیق عزیز، نمی خواستم تو را ناراحت 

راه مـرا نفهمیدنـد. منحـرف شـدند. تـو هـم نفهمیـدی. هنوز هم 
نمی فهمـی.

ک تـو  کـه فداییـان سـینه چا ُخـب مـن از اول نفهمیـدم ولـی آنهـا 
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بودنـد. سـنگ تـو را بـه سـینه می زدنـد.
منظور؟!

اسم بیاورم؟
]با تظاهر[: نه، نه. غیبت می شود.

]با شـوخی[: مردۀ دین و اخالقت هسـتم. آن دنیا هیچ مالحظه 
کسـی نداشتی. و تعارفی با 

حاال هم ندارم. مرده شور همه شان را ببرد.
کـس خوشـت نمی آمـد او  ظاهـرًا بـا مرده شـور قـرارداد داری. از هـر 

را بـه مرده شـور حوالـه مـی دادی، حتـی دامادهایـت را.
کموناردهـای  از  و  پاریسـی  شورشـی های  طرفـداران  از  چـون 
شکسـت  از  پـس  فراری هـای  بودنـد؛  کونیـن  با یـا  تـو  طرفـدار 
کـه مـا در سـال 1871 در لنـدن پناهشـان  کمـون پاریـس  غم انگیـز 
بـود.  اروپـا  انقالبی هـای  پناهـگاه  زمـان  آن  در  لنـدن  دادیـم. 
کـرده بودیـم.  سـازمانی بـرای حمایـت از آنهـا در لنـدن تأسـیس 
همیـن  را  کمونیسـتی  بین الملـل  فعـاالن  و  اعضـا  از  بسـیاری 

می دادنـد. تشـکیل  مهاجـران  و  فرمانروایـان 
که ُمرده بودم. آن زمان شش سال بود 

بله. اما افکارت زنده بود. شـارل لونگه، سـردبیر ژورنال افیسـیال 
کمـون، بعـدًا دامـاد مـن شـد. ُپـل الفـارگ و  و از اعضـای رسـمی 
پـروس  ارتـش  بـه دسـت  پاریـس  از محاصـرۀ  لـورا، دختـرم، پـس 
دادنـد.  ادامـه  کمـون  از  پشـتیبانی  بـه  مخفـی گاه  از  همچنـان 
کـه  کمـون بـود  کام النـور، یـک رزمنـدۀ  گاری، نامـزد اول نـا لیسـا

کمـون را نوشـت و بسـیار عالـی از آب درآمـد. تاریـخ 
کردی. کمون  حمایت  که از  خودت هم 

کـه  کار مـن نگـران بـودم. از ایـن می ترسـیدم  نـه در اوایـل. اول 
کـه اهـداف خـود را عملی  مبـادا انقالبی هـا نجیب تـر از آنـی  باشـند 
گـر بـه ضـد انقـالب مهلـت  کننـد. عاقبـت هـم همین طـور شـد. ا
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جنبیـدن و بازسـازی نمی دادنـد، تاریـخ بشـر دگرگـون شـده بـود.
کامل  کمون دسـتاوردهای زیادی داشـت: جدایی  به هر صورت 
کلیسـا، معافیت شـهروندان از  کامـل اموال  دیـن و دولـت، ضبـط 
ح قانـون  پرداخـت بهـرۀ دیـون حاصـل از اجاره  بهـای معوقـه، طـر
کارخانه هـای  تـازۀ حقـوق مدنـی، لغـو مجـازات اعـدام، مصـادرۀ 
تعطیل شـده و تأسـیس تعاونـی در آنهـا، محدودیـت امتیازهـای 
دبسـتان ها  در  طبقاتـی  امتیـازات  لغـو  رایـگان،  آمـوزش  اداری، 

و...
لحظـه ای  مـردم.  حکومـت  تاریخـی  تجربـۀ  »نخسـتین  آری. 

انقالبـی.« کسـیس  پرا از  باشـکوه 
من نمی فهمم. پس از چه چیز ناراحتی؟

از سی هزار شهید.
فقط همین؟

نه، چیز دیگری هم هست.
گویـا اصـل قضیـه جـای دیگـری اسـت، زیـرا لحظـات  چـه چیـز؟ 
کـردی. ایـن  کمـون و عظمـت انسـانی آن تجلیـل  آخـر خیلـی از 
کـه نوشـتی: »چـه انعطافی، چـه ابتکاری، چـه ظرفیتی  تـو بـودی 
گرسـنگی  کاری دارنـد ایـن پاریسـی ها! پـس از شـش ماه  بـرای فـدا
کـه بیشـتر به خاطـر خیانتـکاران داخلـی بـود تـا دشـمن  و ویرانـی، 
کـه  خارجـی، مـردم برخاسـتند، زیـر سـرنیزۀ پروسـی ها، به طـوری 
گویـی هرگـز جنگـی میـان فرانسـه و آلمـان نبـود و دشـمن هنـوز 
پشـت دروازه هـای پاریـس نایسـتاده بود: تاریـخ از چنین عظمتی 
می فهمـم  دارم  کم کـم  تـازه  نـدارد.«  دسـت  در  مشـابهی  نمونـۀ 

ناراحتـی تـو از چیسـت!
]با عصبانیت[: از چیست؟

از اینکه آرزویت عملی نشد.
کدام آرزو؟
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کردی. که در نامه ای به انگلس افشا  آرزویی 
چه آرزویی؟

آرزوی مرگ اندیشه های مرا.
کجا دانستی؟ از 

در نامه ای به انگلس نوشتی:
کونین  النگـه آخریـن طرفـدار پـرودون و الفـارگ آخریـن طرفـدار با

اسـت. مرده شورشـان را ببـرد.
مخصوصًا تو را!

]با شوخی و خنده و حرکت دست[: دو بار نمی شود!
کنم. عجب خبر بدی! مجبورم تحملت 

کـه نتوانسـتی بـا  همین طـور اسـت. اینجـا مثـل آن دنیـا نیسـت 
کـم  کارگـری  انترناسـیوناِل  در  از سـر خـودت  مـرا  شـّر  َکلـک  هـزار 

کنـی.
بیرونـت  بـودم  نشـده  عالقمنـد  بهـت  کمـی  گـر  ا هـم  حـاال 
گاهی تاریخـی درمیان  می انداختـم. باالخـره هرچـه نباشـد پـای آ

اسـت.
کنیم؟ کمی جدی صحبت  پس اجازه می دهی 

مگر تا به حال جدی نبود؟
کـرد. َدم  کـم و بیـش. ولـی می شـود جدی تـر هـم صحبـت  چـرا، 

اسـت. غنیمـت 
گر اجازه ندهم، می ر وی؟ ا

آری.
نه، بمان و بنال!

که شوخی و جدی را قاطی می کنی! باز هم 
چه جوری؟

کلمۀ دومی شوخی بود یا جدی؟ همین 
جدی.
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پس این ضرب المثل  عامیانۀ فارسی زبانان بی حکمت نیست.
کدام؟

که هر چه دارد از َپـِر قنداق است.  هر 
یعنی چه؟

یعنـی اینکـه تـو از دسـت انداختـن و پرخـاش بـه حریفانت دسـت 
برنمی داری.

ُخب بنال.
کژراهه پایانی نداشت. راه تو جز 

در این صورت، چرا همه راه مرا رفتند؟
که راه مرا برگزید. به جز اروپا 

کدام راه؟
راه سوسیال دموکراسی.

بـودی.  جدی تـر  مـن  از  مالکیـت  نفـی  در  تـو  اسـت.  فریـب 
را  جدیـد  لیبرالیسـم  حـاال  اسـت«.  دزدی  »مالکیـت  نوشـتی: 

سوسیال دموکراسی می دانی؟
شب بلند است و راه دراز! هنوز اول راه است.

من طالب آخر راه هستم.
زور و زود خوش فرجام نیست.

کسی زور و زود را می خواست؟ در شورش پاریس چه 
گذشته بسیار آموختیم. ُخب از 

صبح نزدیک است.
کرد؟ کجا طلوع خواهد  کسی؟ از  صبِح چه 

کجا و چگونه. مهم نیست از 
گر بشود، من مخالفتی ندارم. گر؟ ا کش دار[: ا ]با لحن 

روشـنایی و تاریکـی جـای خـود را بـه یکدیگـر می دهنـد. سـختی 
و آسـانی دالدل انـد.

گذشت. کافی است دیگر. هرچه بود،  ُخب 
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که آثار آن دست از سرمان برنمی دارد. اما می بینی 
دوش  بـر  را  خـود  صلیـب  کـس  هـر  کـرد؟  می شـود  چـه  ُخـب 

. می کشـد
]با ناامیدی[: حتی در اینجا!

آری! حتی در اینجا!
با یک تفاوت!

چه تفاوتی؟
اینجا غیرممکن ها ممکن می شود.

مثاًل؟
رفاقت من و تو! 

کنـم. می دانـی  کمـی درد دل  راسـت می گویـی. دلـم می خواهـد 
خودکشـی  یـا  مردنـد  بیمـاری  از  یـا  مـن  فرزنـدان  بیشـتر  کـه، 
کردنـد. از شـش فرزنـد مـن و ژنـی یکـی بـر سـر زا رفـت. دوتاشـان 
در یک سـالگی مردنـد و ادوارد هـم در هفت سـالگی از دسـتمان 
کـه مانده انـد راه مـرا دنبـال  رفـت. بـا ایـن حـال خوشـحالم آنهـا 
کـردم پشـیمان نیسـتم. همـان راه  کـه انتخـاب  کرده انـد. از راهـی 
کمکـم آمـد و موجب رسـتگاری ام شـد؛ راهی  کـه در اینجـا بـه  بـود 

کـه ادامـه دارد.
آری. راه عشق، راه پرخون است.

کس راه خود را برمی گزیند. هر 
می سازد. لحظه به لحظه.

راه و رهرو یکی است.
کـه فقـط سـه دخترمان به سـن بلوغ رسـیدند  آری. این گونـه بـود 
عزیـزم،  توسـی  کردنـد.  خودکشـی  بـاال  سـنین  در  دوتایشـان  و 
ادوارد  همسـرش،  خیانـت  از  وقتـی  چهل ودوسـالگی،  در  النـور، 
آولینـگ، آن مـرد دائم الخمـر و بـه قـول ویکتـور آدلـر )سیاسـتمدار 
و  اسـتحمام  از  بعـد  شـد،  باخبـر  پسـت«  هـرزۀ  »مـرد  اتریشـی( 
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بلندگوی صحنه

پوشـیدن لباسـی سـپید، با بلعیدن چند قرص سـیانور به حیات 
خـود خاتمـه داد. 

اسـت.  زن بـاره  و  خوش گـذران  آولینـگ  کـه  می دانسـتند  همـه 
بـه  گاری،  لیسـا اولـی،  بـود.  النـور  عشـق  دومیـن  ایـن  کـه  بمانـد 
قیمت از دسـت رفتن سـالمتی النور - به قول ژنی عشـق حقیقی 
را  بـا خنده هـا و سـخنان شـیرینش غم هایـت  کودکـی  کـه در  تـو 
بـود  شـده  زده  کنـار  تـو  به حـق  مخالفـِت  به دلیـل  و   - مـی زدود 
و الجـرم راه بـرای آولینـگ بـاز شـده بـود. سرنوشـت را می بینـی 
کـه انسـان آن را بـه  چگونـه بـه دنبـال انسـان می آیـد؟ سرنوشـتی 
امـا  غم انگیـز.  بسـیار  اسـت.  غم انگیـز  می زنـد.  رقـم  خـود  دسـت 
کـه النـور  خودکـرده را تدبیـر نیسـت. بعضـی قسـمت های نامـه ای 
در سـی ام ژوئن 1884 در بیست ونه سـالگی برای دوسـتش، ُدلی 
میدلنـد راد فـورد، نوشـته در لـوح محفـوظ ثبـت شـده. ]بـا اشـاره 

بـه بـاالی صحنـه[: بخـوان!  

مــن و ادوارد آولینــگ از ایــن پــس بــه صــورت زن و 

ــه او متأهــل  ــی ک ــم کــرد. می دان شــوهر زندگــی خواهی

ــا  ــم. ب ــی اش باش ــرس قانون ــم هم ــن منی توان ــت و م اس

ایــن حــال بــه رس بــردن مــن بــا او یــک ازدواج حقیقــی 

اســت... اگــر عشــق و هاهنگــی در کار، ســلیقه و 

فعالیــت  بــرای آتیــه انســان را خوشــبخت می ســازد، ایــن 

رسنوشــت مــا خواهــد بــود... هلــن دمــوت )لن شــن( کــه 

ــس،  ــوده و انگل ــادر ب ــل م ــم مث ــن و خواهرهای ــرای م ب

بهریــن و قدیمی تریــن دوســت پــدرم، هــر دو ایــن عمــل 

را طبیعــی و صحیــح می داننــد. انگلــس ادوارد را در 

ــت. ــرده اس ــود وارد ک ــت های خ ــۀ سوسیالیس جرگ

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


رؤیاهای الهوتی

105 مارکس   

پرودون   

کمـی باانصـاف بـاش. خـود تـو، در  کوتـاه[:  رفیـق،  ]پـس از مکثـی 
کرامت  که ساده زیسـت و پای بند اخالقیات و آزادی و  عین حال 
انسـانی بـودی، مخالـف هرگونـه انضبـاط تحمیلـی و اسـتبدادی 
خیلـی  ذوقـی  و  فکـری  لحـاظ  از  النـور  و  آولینـگ  بـودی.  هـم 
مـی داد.  انجـام  نمایـش  و  تئاتـر  کار  آولینـگ  بودنـد.  هماهنـگ 
بـا  مـی دادم.  اهمیـت  خیلـی  بچه هایـم  هنـری  آمـوزش  بـه  مـن 
وجـود بی پولـی، آنهـا را در مـدارس خصوصـی ثبـت نـام می کردم و 
رقـص، موسـیقی، آواز، و زبـان فرانسـه و ایتالیایـی را نـزد اسـتادان 
خصوصـی آمـوزش می دیدنـد. بسـیار باهـوش بودنـد و به سـرعت 
پیشـرفت می کردنـد. سـال 1866 بیسـت وپنج پونـد بابت شـهریۀ 
بـرای  و مجبـور شـدیم  بدهـکار شـدم  سـه ماهۀ مدرسـۀ بچه هـا 
ج روزمـره بزنیـم. مـن و  جلوگیـری از اخـراج آنهـا از حوائـج و مخـار
ژنـی می خواسـتیم فرزندانمـان از بهتریـن آموزش هـای بورژوایـی 
برخـوردار باشـند. هرچـه نباشـد پدربـزرگ آنهـا - پـدر ژنـی - یـک 
که لورا شـانزده سـال  بـارون و خـود ژنـی یـک بارونـس بـود. زمانـی 
و النـور فقـط شـش سـال داشـت بـا زبـان انگلیسـی بـه حـد اعـال 
آشـنا بودنـد، فرانسـه را به خوبـی صحبـت می کردنـد، دانتـه را بـه 
نسـبتًا  هـم  اسـپانیولی  در  و  می خواندنـد  ایتالیایـی  اصلـی  زبـان 

خـوب بودنـد.
کـه تـو پـدر خوبـی بـرای فرزندانـت بـودی. عـالوه  همـه می داننـد 
کـه باعـث شـد النـور تـا َدم مـرگ  بـر عشـق، انسـانیت و اخـالق بـود 
بـه همسـرش وفـادار باشـد. پیـش از بلعیـدن قرص هـای سـیانور 
نامـه ای بـرای وکیـل خـود فرسـتاد و در نامـه ای بـرای همسـرش 

نوشـت: 
]صدایی از عالم غیب[: 

ــن  ــه زودی آخری ــود و ب ــزم، مــن دیگــر نخواهــم ب  عزی
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واژه ای کــه در قبــال تــو بــر زبــان خواهــم داشــت 

ــته ام:  ــال ها داش ــن س ــواره در ای ــه هم ــت ک ــان اس ه

ــق!  عش

کـه سـوگلی تو  در نامـه ای هـم بـرای خواهـرزاده اش، جـان لونگـه، 
بود، نوشـت: 

]هــان صــدای غیبــی[:  عزیــز مــن، جــان عزیــز مــن، 

آخریــن کلــات مــن بــرای توســت: همــواره ســعی کــن 

طــوری عمــل کنــی کــه لیاقــت نــوۀ کارل مارکــس بــودن 

را داشــته باشــی. خالــۀ تــو، توســی.

که مطابق وصیت نامۀ انگلس ُنه هزار پوند سـهِم  در سـال 1895 
النور به او پرداخت شـد، او توانسـت خانۀ نسـبتًا خوبی در محلۀ 
یهودیـان سـایدن هام بخـرد و به دلیـل اینکـه از اجاره نشـینی در 

محـالت فقیرنشـین رهایی یافت بسـیار خوشـحال بود.
بله. به لورا نوشت:

مــن یهــودی وار افتخــار می کنــم کــه خانــه ای در محلــۀ 

یهودیــان از آِن مــن اســت؛ یــک اتــاق نســبتاً بــزرگ در 

ــت،  ــی اس ــالن پذیرای ــر ادوارد و س ــه دف ــۀ اول ک طبق

ناهارخــوری و آشــپزخانه بــا یــک باغچــۀ کوچــک، انبــار 

ــیدۀ  ــداری رشاب، رسپوش ــرای نگه ــه ب ــال و رسدخان زغ

نســبتاً بــزرگ ورودی و در طبقــۀ دوم یــک اتــاق خــواب 

مهــان، اتــاق خدمتــکار، حــام و اتــاق کار مــن قــرار 

دارد. در متــام اتاق هــا بــرق داریــم و لوله کشــی گاز 

هــم دارد. دیگــر چــه می خواهــی؟

بـا ایـن حـال روابطشـان روزبـه روز بدتـر و وخیم تـر شـد. آولینـگ 
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پرودون 
مارکس   

ج زن هـای  بـه توسـی خیانـت می کـرد. امـوال او را می دزدیـد و خـر
دیگـر می کـرد. 
بله. می دانم.

بس است دیگر. بهتر است سری هم به لورا بزنم.
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بر بالین لورا
در  سـال  بیست وهشـت  و  آمـد  پاییـن  هفت آسـمان  از  دیگـر  بـار 
یـک  می کـرد.  عبـور  اجسـام  همـۀ  از  شـد.  پرتـاب  جلـو  بـه  زمـان 
حومـۀ  در  واقـع  آرژانتـوی  منطقـۀ  در  اعیانـی  زیبـای  بـزرگ  بـاغ 
نوزدهـم  قـرن  سـلطنتی  کاخ هـای  سـبک  بـه  پاریـس  جنوبـی 
بـزرگ  بسـیار  اتاق هـای  و  اشـرافی  سـاختمان های  بـا  فرانسـه 
بـا  سـازمان یافته،  و  منظـم  کامـاًل  مجلـل،  انحنـادار  پله هـای  و 
کـه به صورت های هندسـی  درخت هـا، درختچه هـا و شمشـادها 
انتظـام یافتـه، بـا حوضچه هایـی بـه اشـکال هندسـی انحنـادار و 
کـه از دهـان  کنـاره  مجسـمه هایی از انسـان و حیـوان در وسـط و 
آنهـا آب زالل روان بـود. فلـس ماهی هـای قرمـز و سـیاه در برکه هـا 
بـرق مـی زد و بـا تأللـوی نـور خورشـید درخشـان تر و زیباتـر شـده 
کالسـکه  که از روی سـنگفرش های مخصوص  بود. باغبان را دید 
و مسـیرهای شـنی باریـک از میـان درختـان سر به  فلک کشـیده و 
کاج تزئیـن  کـه دو طـرف آن بـا شمشـادها و سـرو و  از مسـیرهایی 
همـراه  می رفـت.  بـزرگ  سـاختمان  داخـل  سـوی  بـه  بـود  یافتـه 
باغبـان از دِر اصلـی سـاختمان بـزرگ اعیانـی وارد سرسـرای بزرگی 
شـد بـا پله هـای شـکیل انحنـادار و جان پناه هـای زیبـای سـنگی. 
باغبـان هراسـان و بهـت زده بـود. معلـوم بود از چیـزی مضطرب و 
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نگـران اسـت. حـرکات و راه رفتنـش سـردرگم و توأم بـا مکث هایی 110
کاخ، در  پلـۀ عریـض در آسـتانۀ در اصلـی  بـود. روی چنـد  کوتـاه 
گـرد طبقـۀ اول، در جلـوی یک یـک  جلـوی پله هـای سرسـرا در پا
کـه تعـداد آنهـا به سـی باب می رسـید، همه جا بـا احتیاط  اتاق هـا 
کوتاهـی می کـرد، دِر یکایـک را بـا دلهـره و احتیاط  و تعجـب مکـث 
بـاز می کـرد و پـس از نگاهـی بـه داخـل، آنهـا را می بسـت. بـه در 
اتـاق خـواب لـورا و همسـرش، پـل الفـارگ، رسـید. پـس از مدتـی 
کردن لباس و سر و وضع خود، چند تقه به در زد.  مکث و مرتب 
دوبـاره و سـه باره. پاسـخی نیافـت. باالخـره بـا احتیـاط و آهسـته 
گرفـت. در بـا صـدای ضعیفـی روی پاشـنۀ خـود  دسـتگیرۀ در را 
رفـت. چشـم هایش  اتـاق  بـه درون  تعجـب  و  تأمـل  بـا  چرخیـد. 
کـه در  روی تختخـواب بـزرگ قفـل شـد. زوج عاشق پیشـه را دیـد 
کمـال آرامـش آرمیده انـد؛ نـه تکانـی، نـه حرکتـی،  کنـار یکدیگـر بـا 
نـه تنفسـی. عقب عقـب رفـت تـا بـر خـود مسـلط شـد. آنهـا را صـدا 
کـرد. چشـمان خـود را بسـت، دوبـاره بازگشـت. بـه خـود جرئـت 
داد و بـرای اطمینـان خاطـر نزدیک تـر شـد. بـر بالیـن آنهـا رسـید. 
کنـار هـر  کـت  بـه ترتیـب ابتـدا پـل و سـپس لـورا را تـکان داد. دو پا
را خوانـد. سـپس  لـورا  کنـار جسـد  نامـۀ  ابتـدا  قـرار داشـت.  یـک 
کنـار جسـد پـل را. هـر دو بـا یـک انشـا و یـک مضمـون اقـرار  نامـۀ 
کـه در نهایـت سـالمت عقـل و بـا ارادۀ آزاد بـا تزریـق  کـرده بودنـد 
سـیانید بـه زندگـی خـود در ایـن جهـان خاتمـه داده انـد. لـورای 
عشـق  ایـن  از  پیـش  شصت ونه سـاله  پـِل  و  شصت وشش سـاله 
کـه از  کنـون مـرگ را  کـرده و ا و زندگـی خـود را بـا یکدیگـر تقسـیم 
گذاشـته  ک  آن هراسـی بـه دل راه نمی دادنـد بـا یکدیگـر بـه اشـترا

بودنـد.
چـه هراسـی؟ باالتـر از سـیاهی دیگـر رنگـی هسـت؟ پیـش از 
کـودک خـود را بـر اثـر بیمـاری از دسـت داده بودنـد و  ایـن، یـک 
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111 کاری بـرای  کـه پزشـک باتجربـه ای بـود نتوانسـته بـود  پدرشـان 
گرچـه زندگـی  نجـات هیچ یـک از آنهـا انجـام دهـد. عـالوه بـر آن، 
طبقاتـی  بهر ه کشـی  کـه  پرنیرنـگ  جهـان  ایـن  داشـتند،  مرفهـی 
در آن حـرف اول را می زنـد مطلـوب آنهـا نبـود. باغبـان مارکـس را 
نمی دیـد امـا او همـۀ صداهـا را می شـنید و همه چیـز و همه کـس 
و  رنگ آمیزی هـا  تـا  سـوزن  سـِر  یـک  انـدازۀ  بـه  کوچکـی  شـئ  از 
نقش پردازی هـای زیبـای سـقف اتـاق خـواب و تمـام سـاختمان 
را می دیـد. حتـی  بعـد  کسـپارِی چنـد روز  اتاق هـا و مراسـم خا و 
که  همـراه باغبـان و از بـاالی سـر او اقرارنامه هـای آنهـا را نیز خواند 

هرگونـه تردیـدی در مـورد قتـل آنهـا را برطـرف می کـرد.
حــدود  چیــزی  بــه  برگردانــد،  عقــب  بــه  را  زمــان  عقربــۀ 
ایــن زوج عاشق پیشــه و  تاریــخ خودکشــی  از  یــک ســال پیــش 
گورســتاِن  کســپاری خــودش در  بیســت وهفت ســال پــس از خا
ــه  ــزرگ را ب ــاغ ب ــا ایــن ب ــه آنه ک ــی  ــه هنگام ــدن، ب »های گیــت« لن
کــرده بودنــد. پایــگاه انتشــار آثــار او و ترویــج سوسیالیســم تبدیــل 
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رهروان
همـراه  انـرژی،  از  سرشـار  خوش قدوبـاال،  چهل سـاله،  مـردی 
حقیقـت  جسـت وجوی  در  سـالکان  همچـون  جـوان،  دختـری 
کهنـه و منـدرس، منتهـا نـه پیـاده  در عهـد عتیـق، بـا لباس هایـی 
کوله پشـتی و سـوار بـر دوچرخـه ای پشـت در  بلکـه هـر یـک بـا یـک 
کردند؛ یک در بزرگ فلزی دولنگه سـاخته شـده  باغ بزرگ توقف 
از آهـن آب دیـده یـا به اصطـالح فرفورژه به سـبک هنر نـووی اواخر 
درآوردنـد.  صـدا  بـه  را  در  گیاهـی.  نقش هـای  بـا  هجدهـم  قـرن 
را  آنهـا  اینکـه  از  پـس  آمـد.  بیـرون  نگهبانـی  اتـاق  از  نگهبـان 
کرد. وارد  شـناخت یـک لنگـۀ در سـنگین را بـا ادب و طمأنینـه باز 
گذاشـتند.  کنـار اتـاق نگهبـان  بـاغ شـدند. دوچرخه هـای خـود را 
همـان  در  اندکـی  برگـردد،  و  بدهـد  را  آنهـا  ورود  خبـر  نگهبـان  تـا 
حـول و حـوش قـدم زدنـد. مارکـس همچنـان آن دو را می پاییـد 
را می شـنید  کـه صدایشـان  تـا جایـی  دنبالشـان می رفـت،  بـه  و 
درون  ابنیـۀ  هنـری  مشـخصات  و  باغ سـازی  سـبک  دربـارۀ  کـه 
از  آن صحبـت می کردنـد.  زیبـای  فواره هـای  و  بـاغ، حوضچه هـا 
کـه دل در  کالمشـان نسـبت بـه یکدیگـر معلـوم بـود  نرمـی لحـن 
گـروی یکدیگـر دارنـد. از جدیـت و بـاِر فلسـفی و سیاسـی محتوای 
آری، آدم هـای  را شـناخت.  آنهـا  و عمیـق سخنانشـان  پیچیـده 
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گرچـه آن زمـان هنـوز اشـخاص درخـور توجهـی 114 معمولـی نبودنـد. 
نبودنـد ولـی از وجناتشـان - به خصـوص از وجنـات مـرد جـوان 
کـه قـرار اسـت بعدهـا آدم مشـهور و سرنوشت سـازی  - پیـدا بـود 
شـوند.  جهـان  حتـی  و  تـزاری،  روسـیۀ  کشورشـان،  تاریـخ  در 
احتـرام  دربـارۀ  شـدیدی  احساسـات  بـا  روسـی  زن  ایـن  بعدهـا 
کـه هنـگام ایـن دیـدار از آن برخـوردار شـده بودنـد  فوق العـاده ای 

نوشـت:  چنیـن 

باالخــره ایــن دخــر مارکــس بــود کــه مقابــل مــن 

ایســتاده بــود. بــا کــال دقــت بــه او نــگاه کــردم. 

او دیــدم.  پــدرش را در  بــدون اختیــار صــورت 

اندوه انحالل
دوبـاره بـر فـراز آسـمان در زمان چرخی زد تا در مراسـم وداع یاران 
لـورا و ُپـل در همـان بـاغ بزرگ و زیبا )سـتاد نشـر افکار و آثار خود(، 
کنـون غـم از همه جـای آن می بارید، حاضر شـود. همان زوج  کـه ا
را در آنجـا بازشـناخت؛ والدیمیـر ایلیـچ لنین و همسـرش، نادیژدا 
بودنـد  غمگیـن  به شـدت  دو  هـر  کـه  کروپسـکایا،  کریسـتانینو 
به عنـوان  مـرد  می ریختنـد.  اشـک  به آرامـی  دیگـران  همـراه  و 
کوتاهـی  سـخنرانی  روسـیه  سوسـیال دموکرات  حـزب  نماینـدۀ 
کارل مارکـس  کـرد و آن دو را بهتریـن نمونـۀ رواج دهنـدگان افـکار 
کـرد: »عقایـد پـدر لـورا  کیـد  خوانـد و بـا اعتمادبه نفـس عجیبـی تأ

کنـد ظفرمندانـه تحقـق  می یابـد«. گمـان  کسـی  زودتـر از آنچـه 
کسـپاری خـودش، تا پایان  ایـن بار هم، همچون مراسـم خا
از  ک   خود  فرو  برده  کـرد. مغمـوم و سـر  در  ال را نظـاره  مراسـم همـه 
آن بـاغ اشـرافِی ماتـم زده رخـت بربسـت. قـارۀ اروپـا را درنوردیـد و 
هفـت سـال بـه جلـو پرتاب شـد. شـانزدهم آوریل 1917 - درسـت 
یـک مـاه پـس از سـقوط حکومـت تـزاری روسـیه - در حـال عبـور 
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115 کـه  کـرد  مشـاهده  را  قطـاری  آلمـان  انبـوه  جنگل هـای  میـان  از 
و  تمـام  قـدرت  بـا  و  مـی زد  بیـرون  سـفیدی  دود  آن  دودکـش  از 
گـن  وا یـک  قطـار  ایـن  بـود.  روان  شـرق  سـمت  بـه  غرش کنـان 
کنجـکاو  بـه دنبـال خـود می کشـید.  را  پنجـره  بـدون  و  سربسـته 
مـرد  کشـید.  سـرک  بـاری  ظاهـرًا  گـِن  وا ایـن  داخـل  بـه  شـد. 
کـه در تختخوابـی به راحتـی لـم داده  چهل وهفت سـاله ای را دیـد 
تحریـر  میـز  جلـوی  صندلـی  روی  می شـود،  بلنـد  گاهـی  فقـط  و 
کـه خسـته می شـود  می نشـیند، چیزهایـی می نویسـد و هنگامـی 
بازشـناخت. آری،  را  او  بـار دیگـر روی تختخـواب دراز می کشـد. 
خـودش بـود: لنیـن؛ همـان زایـِر دوچرخه سـوار و مرد سـخنران در 
گذشـت  کنـون با  کـه ا کسـپاری لـورا؛ جـوان چهل سـاله  مراسـم خا
هفـت سـال از آن هنـگام قیافـه ای جاافتاده تـر و پخته تـر بـا ریشـی 
کـه آلمان هـا در  پرفسـوری و سـبیلی مردانـه داشـت و بـا قطـاری 
کارگری  گذاشـته بودنـد - بـه امیـد آنکـه بـا یک انقـالب  اختیـارش 
بـه رهبـری او آتش بـس میـان روسـیه و آلمـان برقـرار شـود - بـه 
کـه سرگذشـت او را بدانـد.  کنجـکاو شـد  سـمت مسـکو می رفـت. 
گشـوده شـد و در یـک لحظـه  بالفاصلـه لـوح محفـوظ در برابـرش 

ح زیـر بـود: تمامـی آن  را خوانـد. سـرفصل های آن بـه شـر

فرزنــد   ،1870 متولــد  اولیانــوف،  ایلیــچ  والدیمیــر 

ایلیــا، مدیــر مدرســه ای در شــهر کوچــک اولیانوفســک 

نزدیــک مســکو. دانش آمــوز منونــه، دانشــجوی سیاســی 

ــوری  ــجوی غیرحض ــازان، دانش ــگاه غ ــی از دانش اخراج

در ســن پرزبورگ )لنینگــراد( و فارغ التحصیــل رشــتۀ 

ــه  ــن شــهر ب ــوق در 1891، در ســال 1893 در همی حق

مارکسیســم روی آورد، در ســال 1895 بــه ســوئیس 

ــدر مارکسیســم روســیه، آشــنا  ــوف، پ ــا پلخان رفــت و ب
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شــد. در هــان ســال بــرای ادامــۀ فعالیت هــای انقابــی 116

بــا نــام مســتعار لنیــن بــه روســیه بازگشــت و در 

ــا  ــه بعده ــوف، ک ــا مارت ــا یولی ــی ب ــای انقاب فعالیت ه

ــر دو  ــرد. ه ــکاری ک ــد، هم ــویک ش ــاح منش ــر جن ره

نفــر در دســامر هــان ســال دســتگیر و زندانــی شــدند 

و او بــه ســیری رشقــی تبعیــد شــد؛ جایــی کــه در خانــۀ 

یــک دهقــان ثرومتنــد بــه خوبــی و خوشــی روزگار 

ــازی  ــتانی، یخ ب ــنای تابس ــوب، ش ــذای خ ــد: غ می گذران

ــا ســگ خانگــی، ســبزی کاری و  ــاده روی ب زمســتانی، پی

دریافــت ماهــی هشــت روبــل پــول توجیبــی. در 1898 

ــا هــم  ــش ب ــه از مدت هــا پی ــژدا کروپســکایا ک ــا نادی ب

ــت  ــخ رف ــه مونی ــرد. در 1900 ب ــد ازدواج ک ــنا بودن آش

ــه  ــت ب ــی دس ــران روس ــکاری مهاج ــا هم ــا ب و در آنج

ــال 1916  ــه( زد. در س ــکرا )جرق ــۀ ایس ــار روزنام انتش

ــه داری  ــۀ رسمای ــن مرحل ــم، باالتری ــاب امپریالیس در کت

اســتدالل کــرد کــه دولت هــای رسمایــه داری به طــور 

مقطعــی بــا صــدور تولیــد اضافــی خــود را نجــات داده 

ولــی گرفتــار رقابــت بــا یکدیگــر شــده اند؛ رقابتــی کــه 

بــه جنــگ جهانــی اول منجر شــده و در آن سوسیالیســم 

تــاش  او مخالــف  پیــروز خواهــد شــد.  بین املللــی 

ــودی نســبی وضــع کارگــران در داخــل نظــام  ــرای بهب ب

روســیه بــود. بــه همیــن دلیــل، در اولیــن کنگــرۀ حــزب 

سوســیال دموکرات روســیه در ســال 1903 در بروکســل 

ــت  ــود را از اکری ــویک( راه خ ــت )منش ــدن، اقلی و لن

)بلشــویک( کــه طرفــدار رهــری رنجــران و کشــاورزان 

ــود،  ــا ب ــک پرولتاری ــوری دمکراتی ــاح دیکتات و به اصط

ــال  ــاکام س ــاب ن ــه در انق ــود آنک ــا وج ــرد. ب ــدا ک ج
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117 ــس از  ــود، پ ــان ب ــر منای ــویک ها بیش ــش منش 1905 نق

قهــر و آشــتی های مکــرر باالخــره بلشــویک ها در ســال 

ــد.  ــن حــزب مســتقلی تشــکیل دادن ــه رهــری لنی 1912 ب

لــوح محفــوظ را بســت. از مناطــق مختلــف روســیه عبــور 
کــرد و پیــش از لنیــن بــه مســکو رســید. یــک مــاه از ســرنگونی 
ــًا دســتخوش  کشــور تمام ــود و  گذشــته ب ــزار، امپراطــور روســیه،  ت
شــورش و آشــوب بــود. طبــل جنــگ و انقــالب مدتــی بــود نواختــه 
کمونیســت  کــه بــا انگلــس مانیفســت  شــده بــود. از آن هنــگام 
بــود و  کمــان دررفتــه  بــه رشــتۀ تحریــر درآورده بودنــد تیــر از  را 
بودنــد در دســت دیگــران  برافراشــته  انگلــس  و  او  کــه  پرچمــی 
بــود. فقــط  کوتــاه  ایــن جهــان  از  قــرار داشــت. دســت او دیگــر 
ــود را  ــی خ ــی  و زندگ ــه های انقالب ــل و اندیش ــار عم ــت آث می توانس
ــا انتهــای  ــار، چــه خــوب و چــه بــد، ت ــا ایــن آث گوی کنــد.  مشــاهده 
فــراز  بــر  می کــرد.  نفــوذ  همه جــا  در  و  می رفــت  پیــش  زمــان 
کاخ هــای افســانه ای تزارهــا - امپراطــوران مقتــدر بخشــی از آســیا 
کــه به ســبب احجــام و رنگ آمیزی هــای بی نظیــر  ــا -  و شــرق اروپ
و متنــوع، زیبــا و رؤیایی شــان الهام بخــش داســتان های تخیلــی 
ــه  ک ــی  گنبدهای ــان  ــزی درخش ــد. رنگ آمی ــرواز درآم ــه پ ــد، ب بودن
مشــابه آنهــا در هیــچ جــای دیگــر جهــان بــه وجــود نیامــده بــود؛ 
ــادی،  ــان ش ــک جه ــه، ی ــان توطئ ــک جه ــانه، ی ــان افس ــک جه ی
یــک جهــان مبــارزۀ قــدرت، یــک جهــان زیبایــی و لذایــذ دنیــوی، 
وحشــی  هون هــای  تاخت وتــاز  کبیــر،  کاتریــن  جنســی  روابــط 
کشــیدن  شــمالی، صــف بــردگان در اطــراف رودخانــۀ ولــگا در حال 
قایق هــا... یــک دنیــا افســانه و ادبیــات داســتانی از نویســندگان 
ــا جنــگ و صلــِح جاودانــی  و سراســر  یگانــه ای چــون تولســتوی ب
عشــق و حماســه اش، تورگنیــف، پــدر پیــر ادبیــات مــدرن روســیه، 
بــا داســتان عظیــم پــدران و پســران اش، داســتان نویِس فیلســوف 
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کارامــازوف ،  و عارف مســلک، داستایوفســکی، بــا خلــق بــرادران 
و ده هــا نویســنده و هنرمنــد دیگــر.       

کـه آنها را خشـک و  گـذار یـادش آمـد نـه از روس هـا،  در حـال 
که  کونیـن روسـی،  خشـن می دانسـت، خوشـش می آمـد و نـه از با
او را تروریسـت و ماجراجو می دانسـت و از انترناسـیونال اخراجش 

کـرده بود. 
دیگـر  کتبـر  ا انقـالب  و  شـده  آغـاز  تـازه   1917 سـال  پاییـز 
میـدان  در  کـه  دیـد  را  جـوان  همـان  بـود.  شـده  برگشـت ناپذیر 
روی  نامیـده  شـد،  خ  میدان سـر پـس  آن  از  کـه  شـهر،  مرکـزی 
سـکویی رفتـه و بـا قیافـه ای جـدی و مصمـم و اندامـی پرتحـرک و 
کـه دور  سرشـار از انـرژی در حـال رهنمـود دادن بـه مردمـی اسـت 
کارگـری  کنـون رهبـر یـک انقـالب  او جمـع شـده اند. ایـن جـوان ا
نـه فقـط  بـرده و  آرزوی آن به سـر  او همـۀ عمـر در  کـه  بـود  شـده 
آن  سـر  بـر  نیـز  را  فرزندانـش  و  همسـر  زندگـی  بلکـه  خـود  زندگـی 
کـه آن انقـالب موعـود، به رغـم  بـود  بـود. تقدیـر چنیـن  گذاشـته 
تمـام امیدهـا و پیش بینی هـای او و انگلـس، نـه در زمـان حیـات 
غیرقابـل  به طـور  و  گهـان  نا حـاال  بلکـه  اروپـا  در  نـه  و  خودشـان 
اتفـاق  روسـیه  در  نداشـتند،  را  انتظـارش  کـه  حالـی   در  تصـور، 
گویـا تحـوالت جنـگ جهانـی اول از 1914 تـا ایـن هنـگام  بیفتـد. 
بی تأثیـر  آن  تسـریع  و  انقـالب  ایـن  وقـوع  بـه  کمـک  در   )1917(
گاردهـای  سـفید روسـیۀ تـزاری  خ بـر پرچـم   نبـود. اخگرهـای  سـر
کـرده بـود. جنـگ  و  افتـاده و امپراطـوری بـزرگ تزارهـا را دوپـاره 
گلوله هـا لحظـه ای  رگبـار  و  بـاروت، غـرش توپ هـا  شـورش، دود 
و  دهقانـان  به خصـوص  طبقـه،  هـر  از  رنجبـران  نمی شـد.  قطـع 
گسـترده بـه مسـاحت یـک قـاره در  کشـور  کارگـران، در سراسـر ایـن 
کارخانجـات  بودنـد. صنایـع،  برداشـته  بـه شـورش  همه جـا سـر 
کنـون  ا اربابـان پیشـین بودنـد.  از  یـد  کشـتی ها در حـال خلـع  و 
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نـام 120 بـه  انقـالب  آری،  خ.  سـر یـا  می بـود  سـفید  یـا  بایـد  کـس  هـر 
طبقـۀ  دو  ایـن  معیشـت  نمـاد  و  داده  خ  ر کشـاورزان  و  کارگـران 
حـک  خ  سـر پرچـم  روی  چکـش،  دیگـری  و  داس  یکـی  رنجبـر، 
از  به خصـوص  شـد،  وصف ناپذیـر  هیجانـی  دچـار  بـود.  شـده 
کجـا و  اینکـه می دیـد اندیشـه هایش بـه ثمـر نشسـته؛ مهـم نبـود 
چگونـه، آخـر او یـک جهان وطـن بـه تمـام معنـی بود. شـور زندگی 
کمـک دسـت هایش همچـون  کـرد. بـه  و نشـاط مضاعفـی پیـدا 
بال هایـی نیرومندتـر از بال هـای تمـام پرنـدگان روی زمیـن اوج 
آثـار  تـا  کـرد  تسـریع  اندکـی  را  مـکان  و  زمـان  درنوردیـدن  گرفـت. 
آسـتانۀ   در  انقـالِب  همسـایگی  در  را  خـود  جهانـی  اندیشـه های 
کرد. باالتـر و باالتر رفت،  پیـروزی نیـز ببینـد. ارتفـاع خود را بیشـتر 
ک امپراطـوری عظیـِم فروپاشـیدۀ روسـیه،  کـه تمـام خـا تـا جایـی 
جنوبـی  سـواحل  تـا  شـمال  قطـب  نزدیـک  و  یـخ زده  سـیبری  از 
کـه از چهار طرف سـواحلش  دریـای خـزر )بـا رودخانه هـای پرآبـی 
از ولگای آرام در شـمال و ارس خشـمگین در جنوب به سـوی آن 
گشـتی  گرفـت.  سـرازیر بـود(، تمامـًا در چشـم انداز زیـر پایـش قـرار 
سلسـله جبال  و  جنگل هـا  بـا  خـزر  جنوبـی  سـواحل  متوجـه  زد. 
کـه سـه دهه پیـش، و پیش از شـورش های  سرسـبزش شـد؛ آنجـا 
انقـالب  یـک  آتـش  روسـیه،   1905 سرکوب شـدۀ  اعتراضـی 
ضداسـتبدادی شـعله ور شـد و نظـام سـلطنت موروثـی طـی چند 
سـال مبـارزه بـه مشـروطۀ پارلمانـی تبدیـل شـد و دو دهـه پـس از 
کتبـر( آوازۀ نبردهـای انقالبـی پارتیزانـی در  آن )پیـش از انقـالب ا
کوهسـتان های آن امیدهـای انقالبیون جهان  مناطـق جنگلی و 
در جریـان جنـگ جهانی اول به اسـتقرار حکومت سوسیالیسـتی 
مجلـۀ  کـه  بـود  کـرده  بـارور  چنـان  را  جهـان  از  منطقـه  ایـن  در 
گزارشـی از مکزیـک  کوس پاریـس در شـمارۀ اول خـود در  اسـپارتا
می تـوان  به جرئـت  بـود.  کـرده  منتشـر  آن  دربـارۀ  مفّصلـی  ح  شـر
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121 کـه چهـل سـال بعـد جزیـرۀ  گفـت جنگ هـای انقالبـی پارتیزانـی، 
از  را  کارائیـب  دریـای  در  اسـتراتژیک  منطقـه ای  در  واقـع  کوبـا 
کانـون انقالبی در  چنـگ آمریـکا درآورد و بعدهـا بـه نـام اسـتراتژی 
جنبـش جهانـی چـپ نظریه پـردازی شـد، بسـیار شـبیه آن بـود.
کـه در پـرواز بـا مارکـس  بـا ایـن حـال، ایـن انقـالب به طـوری 
انقـالب  ایـن  چـرا  داشـت.  اندوه بـاری  فرجـام  دیـد  خواهیـم 
گـوش ابرقـدرت آمریکا  شکسـِت فاحشـی خـورد و آن یکـی در بیـخ 
کوهسـتانی  بـا نیرویـی انـدک طـی چنـد سـال نبردهـای پارتیزانـِی 
کشـور  به سـرعت جشـن پیـروزی خـود را در هاوانـا، پایتخـت آن 
کـرد؟ رمـز و راز ایـن شکسـت و آن پیروزی چیسـت؟ کوچـک، برپـا 

بـه  و  شـود  کنجـکاو  داشـت  حـق  مارکـس  ترتیـب  ایـن  بـه 
کنـون با نام  که ا کهـن،  سرنوشـت ایـن منطقـۀ تاریخـی بـا تمدنـی 

باشـد. عالقه منـد  می شـد،  شـناخته  ایـران 
گیالن و چهار سـال از پیروزی  پنـج سـال از آغـاز نبـرد انقالبی 
فـراز  بـر  میـالدی.   1921 سـال  بـود؛  گذشـته   1917 کتبـر  ا انقـالب 
حـال  در  البـرز  سلسـله جبال  سربه فلک کشـیدۀ  کوهسـتان های 
کیلومتر از شـرق  پـرواز بـود. نـوار سـبزی بـه طـول بیـش از سـه هزار 
گرفتـه بود. به سـمت  تـا غـرب دریـای خـزر در جنـوب را در آغـوش 
خط الـرأس و قله هـای مرتفـع به تدریـج ارتفـاع درخت هـا و تعـداد 
و مسـاحت مراتـع و مرغزارهـا بیشـتر می شـد. آفتـاب درخشـان، 
هـوای خـوش و مالیـم و آسـمان آبـی الجـوردی منظـره ای بـس 
کم  گهـان هوا طوفانی شـد. ابرهایی مترا زیبـا و دلپذیـر داشـت. نا
و  انداخـت  فاصلـه  پاییـن  سلسـله جبال  و  او  میـان  به سـرعت 
تشـخیص  زیـادی  چیـز  آمـد.  پایین تـر  گرفـت.  را  دیـدش  جلـوی 
بـه  شـروع  سـنگینی  بـرف  شـد.  سـرد  به شـدت  هـوا  نمـی داد. 
گرفـت. بـه نزدیکـی سـطح زمیـن  کـرد و جلـوی دیـدش را  بـارش 
کوهسـتانی پربرفـی فـرود آمـد. بـاد و بـوران  کـوره راِه  رسـید. روی 
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روی  انباشـته  بـرف  خشـک  و  ریـز  دانه هـای  و  می کشـید  زوزه 
کـوره راه را بـه هر طرف  کنـار  بلندی هـای درختـان و درختچه هـا و 
می پاشـید؛ منظـره ای یـادآور سـوز و سـرمای سـیبری و در دل او 

غم انگیـز. تـراژدی  یـک  گهـِی  پیش آ
در  جنبـش  حـال  در  کوچکـی  سـیاهی  لحظـه  یـک  در 
کـه تـا زانـو در بـرف  کـوره راه بـه نظـرش رسـید. در حالـی  سـرباالیی 
کـرد.  توقـف  حیـرت  بـا  دویـد.  سـیاهی  سـمت  بـه  بـود  فرورفتـه 
کمـر در بـرف  کـه تـا  جلوتـر نرفـت. اندکـی پاییـد. دو انسـان را دیـد 
حـال  در  به زحمـت  عقـب  دیگـری  و  جلـو  یکـی  بودنـد.  فرورفتـه 
راه و دسـت و پا زدن میـان مـرگ و زندگـی بودنـد. هـر  کـردن  بـاز 
رهبـر  جنگلـی،  بـه  معـروف  کوچک خـان  میرزا شـناخت:  را  دو 
گمنـاِم  و  بـزرگ  انقالبـِی  و  گیـالن،  دمکراتیـک  انقالبـی  جنبـش 
نـزد  کـه  گاوک،  نـام  بـه  آلمانـی،  جهان وطـِن  ازخودگذشـتۀ 

بـود. مشـهور  آلمانـی  هوشـنگ  بـه  جنگلی هـا 
کیلومتـر  هزارهـا  را  گمنـام  آلمانـی  ایـن  مرمـوزی  روح  چـه 
مسـلماِن  انقالبـی  رهبـر  ایـن  بـه  این چنیـن  خـود  وطـن  از  دور 
کـه بیـش  کـرده بـود  تسبیح به دسـِت ایرانـی نزدیـک و بـا او متحـد 
از  بیـش  و  نزدیـک  او  بـه  میـرزا  هم وطن هـای  و  هم مسـلکان   از 
کـه طـی پنـج سـال مبـارزۀ  همـه مـورد اعتمـاد او بـود؟ غریبـه ای 
مشـترک بـه یـار غـار و پشـتیبان بی قیدوشـرط او تبدیـل شـده و 
کـه قـرار بـود آخریـن  گـره خـورده بـود  سرنوشتشـان چنـان بـه هـم 
ِک جانـکاه  کـوال نفس هـا را بـا هـم بکشـند و در میـان ایـن بـرف و 
کـه مارکـس هـم  قلبشـان بـرای آخریـن بـار بـا هـم بتپـد. از آنجـا 

کـرد. احسـاس  بیشـتری  بـود، هـم دردی  آلمانـی 
نزدیـک شـد، بـاز هم نزدیک تر. هوشـنگ از پا افتـاد. میرزا او 
کمـی بعـد هـر  کمـی جلـو بـرد.  کشـید. بـا زحمـت زیـاد  را بـه دوش 
دو از پـا درآمدنـد. اندوهگیـن از ایـن پایـان غم انگیـز از آنجـا رخـت 
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123 کـه  کـردن لـوح محفـوظ حقایقـی بـر او آشـکار شـد  بربسـت. بـا بـاز 
رُژنیکیدزه، 

ُ
قلبش را بیشـتر فشـرد. از جمله سـخنان بسـیار مهم ا

حـزب  مرکـزی  اجرایـی  کمیتـۀ  نماینـدۀ  قفقـاز،  عالـی  کمیسـر 
کمونیسـت شـوروی و از نزدیکان لنین و تروتسـکی در دیدار میرزا 
کورسـک در تیرمـاه 1299: کشـتی  خ در  بـا فرماندهـان ارتـش سـر

رفقــا، آنچــه ایــن مــرد درســت قول و باایــان می گویــد 

بی چون وچــرا تصدیــق می کنــم و موافقــت خــود را 

بــا متــام اظهــارات و تاکتیکــش اعــام مــی دارم. زیــرا او 

در تحــرک و جنبــش کشــورش مجــرب اســت و پیرشفــت 

انقــاب را مــد نظــر دارد. از شــا می خواهــم کــه 

ــد. ــد کنی ــده اش را تأیی ــات و نقشــۀ آین بیان

گرفـت، از بـس  قرائـت صفحـات بعـد تمـام تـوش و توانـش را 
در  داشـت.  را  نظریاتـش  و  اندیشـه ها  درسـت  اجـرای  دغدغـۀ 
گیـالن بـه  بخش هایـی از پاسـخ هیئـت اعزامـی حکومـت انقالبـی 
بـه  کرونشـتاد،  خ در  نـاوگان دریایـی سـر راسـکولنیکف، فرمانـده 
ک  کوچکـی از اسـرار دردنـا کـه فقـط بخـش  تاریـخ 13 اوت 1920، 
برمـال  را  شـوروی  کتبـر  ا انقـالب  و  جنـگل  نهضـت  میـان  روابـط 

خوانـد: چنیـن  می کنـد، 

رفیــق میرزاکوچــک قبــل از حرکــت مــا از ایران خواســت 

از وضــع خطرنــاک انقــاب ایــران و خاورزمیــن به وســیلۀ 

عملیــات  و  منایــد  مطّلــع  را  لنیــن  رفیــق  تلگــراف 

ــه  ــه ب ــره را، ک ــف و غی ــال ابوکُ ــابق امث ــاهزادگان س ش

نــام کارگــران روســیه بــه اقدامــات جنون آمیــزی دســت 

زده ســبب تولیــد مخاطــرات می گردنــد، معرفــی منایــد. 

متأســفانه دولــت شــوروی آذربایجــان بــرای اینکــه بــه 
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125 کودتــای غیرمناســبی دســت بزنــد تلگــراف میرزاکوچــک 

را کــه بــه رفیــق  لنیــن مخابــره شــده بــود توقیــف کرد و 

مخابــره ننمــود. ایــن آقایانــی کــه کارهــای ناهنجارشــان 

را در گــزارش بــاال ماحظــه خواهیــد کــرد بــدون اینکــه 

بداننــد چــه جنایــات ســنگین و جران ناپذیــری مرتکــب 

می شــوند کودتایــی در گیــان منودنــد و در نتیجــۀ ایــن 

کودتــا می خواهنــد کودتایــی هــم در عقایــد انقابیــون 

مرشق زمیــن بناینــد. از جنــگ بــزرگ کارگــران روســیه 

ــای  ــه توده ه ــروز ک ــه ام ــا ب ــران ت ــا دزدان و جهانگی ب

ملــل رشق بی طــرف  مانــده در اثــر نفــوذ میرزاکوچــک 

ــن آوانتوریه هــا  ــح ای ــات قبی ــی بعــد از اقدام ــوده ول ب

ــار  ــتکار و باافتخ ــس درس ــد رئی ــر ض ــان( ب )ماجراجوی

انقــاب ایــران، رؤســای طوایــف کوهســتانی و خوانیــن 

ایــران کــه دارای ســوارهای مســلح هســتند مســلاً بــرای 

دفــاع بــه ضــد دشــمنان ایــران قیــام خواهنــد منــود.

از مضمـون تلگـراف میـرزا  تـا  بـه صفحـات پیشـین برگشـت 
شـوروی  آذربایجـان  دولـت  بـود  شـده  ادعـا  نامـه  ایـن  در  کـه   -
بـه رهبـری سـیدجعفر جـوادزاده،  کـو  با )بخوانیـد حـزب عدالـت 
 - بـود  شـده  آن  مخابـرۀ  از  مانـع  پیشـه وری(  بـه  مشـهور 

بـود:  شـده   آغـاز  این چنیـن  میـرزا  پیـام  سـردربیاورد. 

هنگامــی کــه قشــون فاتــح کارگــران و دهاقیــن روســیه 

دشــمنان را شکســت داده مظفرانــه بــه قلــب لهســتان 

پیــش می رونــد و نیــروی رسمایــه داری انگلیــس در 

برابــر دســتجات متحــد ایــران و روس عقــب می نشــیند، 

بســیار متأســفم کــه از کار کناره گیــری کــرده مطلبــی را 

متذکــر می شــوم کــه مــال آور اســت. لیکــن از ذکــرش 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


ــع  ــران واق ــه در ای ــرا ک ــود، چ ــوان من ــودداری منی ت خ

شــده اند.

و چنین پایان می یافت:

ــه  ــه ب ــن نام ــه ای ــاعد ب ــواب مس ــیدن ج ــا رس ــن ت م

رشــت برنخواهــم گشــت و بــه منظــور حفــظ ارتباطــی 

ــح مظفــرزاده و  ــن از رفقــا، میرصال حتمــی و الزم دو ت

ــتادم. ــا فرس ــت ش ــنگ، را خدم هوش

دیگـر تـاب نیـاورد. لـوح محفـوظ را بسـت و دوبـاره بـه پـرواز 
متنـوع  طبیعـت  و  زیبـا  اقلیـم  ایـن  چشـم انداز  مسـحور  درآمـد. 
بـه  آب هایـی  بـا  زیبـا  بسـیار  بـزرِگ  کوچـک  و  دریاچه هـای  شـد: 
رنـگ سـبز، زمردگـون و یاقوت فـام در دِل ارتفاعـات و قلـل رفیـع 
کوهپایه هـا و از دل زمیـْن نهرهـای بـزرگ بـا  کمـر  کوهسـتان ها. از 
آب هـای زالل همچـون اشـک چشـم بیـرون مـی زد و بـه سـمت 
خیال انگیـز  کوچـک  سرسـبز  واحه هـای  و  دشـت ها  و  شـهرها 
محصـور در صحراهـای خشـک و بی آب وعلـف روان بـود. بـه یکی 
از آنهـا نزدیـک شـد؛ جایـی  کـه آب هـای یکـی از آن نهرهـای بـزرگ 
کوه هـای دوردسـْت نخلسـتان های سـبز و خـرم را آبیـاری  از دل 
عجیب تـر  آن  از  کویـر.  سـوزان  گرمـای  دل  در  بهشـتی  می کـرد؛ 
کـه در آن آب تنـی می کـرد.  پلیکانـی  بـا  زیبایـی دیـد  برکـۀ  اینکـه 
کنـار رازهـای دیگـر ایـن سـرزمین بـه  خاطـر سـپرد.  ایـن راز را در 
آمـده؟  کجـا  از  بی آب وعلـف  بیابـان  ایـن  عمـق  در  پلیـکان  ایـن 
همچـون  و  سـپرد  خاطـر  بـه  را  آن  معمایـی  همچـون  ندانسـت. 
بـه  بـردن  پـی  بـرای  را  عطشـش  شـگفتی ها  و  تضادهـا  سـایر 
گرفـت. در  کمـی اوج  کـرد.  رازهـای دیگـر ایـن سـرزمین دوچنـدان 
کنـار دریاچـۀ نمـک، فـرود آمـد. آب  کویـر مرکـزی،  ناحیـه ای در 
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127 کـف  نمـک  بلورهـای  روی  نفهمیـد  ابتـدا  کـه  بـود  زالل  آن قـدر 
گرفتـه اسـت. فقـط هنگامـی  کـه روی بلورهـای  دریاچـه را آب فرا
کرد.  کـف پـا آب را لمـس  گذاشـت متوجـه آب شـد. بـا  نمـک قـدم 
تـا سـاق پایـش در آب فرورفـت . آ ن قـدر دویـد و در دریاچـه پیـش 
رفـت تـا عمـق آب دو وجب شـد. تا زانوهایـش در آب بود. بالی زد 
و دوبـاره بـه هـوا رفـت. چرخـی روی قله ای مخروطـی، بزرگ ترین 
که ناظر  قلـۀ سلسـله جبال جنوبـی دریـای خـزر، همان ارتفاعاتـی 
نفس هـای آخـر میـرزا و آن آلمانـی جهان وطـن بود، زد. در دشـت 
جنوبـی قلـه به آسـمان شـهری بزرگ رسـید. پایین  آمـد. به نقاط 
کشـید. مشـاجره و زدوخـورد، فحاشـی، اعتیـاد،  مختلـف سـرک 
کالم یـک شـهر بی قانـون واقعـی. چنین  فقـر و بینوایـی، و در یـک 
یکصدوسـی   هـر حـال  بـه  ُخـب  بـود.  ندیـده  بـه حـال  تـا  شـهری 
همه چیـز  بـود.  گذاشـته  پشت سـر  مجـازی  زمـان  در  را  سـال 
جهـان دگرگـون شـده بـود. در عصـر او شـهر دوازده میلیونی وجود 
نداشـت. ماشـین اختـراع نشـده بـود. یـاد داسـتان فرانکنشـتاین 
کـه در همـان زمـاِن او بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده  ِمری شـلی افتـاد 
انسـان  مثـل  ماشـینی  موجـودی  فرانکنشـتاین  دکتـر  بـود. 
کـه بـالی جانـش شـده بـود و دسـت از سـر صاحـب  سـاخته بـود 
یـا مخترعـش برنمی داشـت و از او همه چیـز می خواسـت، حتـی 

بـود. همسـر. داسـتانی خواندنـی 
گویـا این همـه ماشـین  و آدم همـان موجود افسـانه ای  حـاال 
بـه  و  بودنـد  کـرده  اشـغال  را  همه جـا  و  شـده   تکثیـر  کـه  بودنـد 
گفـت:  بـا خـود  بودنـد.  بـالی جانـش شـده   انسـان  دسـت خـوِد 
ابـزار و  اول  را. شـاید هـم  ابـزار  بعـد  را سـاخت،  اول خـدا  انسـان 
بعـد خـدا را. شـاید هـم همزمـان بـود. در نظـر مارکـس، پـول ابـزاِر 
ابزارهـا بـود. پـول، ایـن خـدای خدایـان! پـول را انسـان در عبـور 
به تدریـج  و  کـرد  ابـداع  خـود  تمـدن  و  تاریـخ  طوالنـی  مراحـل  از 
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گران بهـا، زر نـاب 128 اسـتفاده از آن را توسـعه داد و از صـورت فلـزات 
کنـون، در عصـر دیجیتـال،  کاغـذ امـروزی درآورد. ا و... به صـورت 
کاغـذ هـم سـیا ل تر شـده اسـت. مارکـس پـول را بالی جان  پـول از 
و  پـول،  همچـون  کاال  کاال،  همچـون  پـول  می دانسـت:  آدم هـا 
هـر دو مایـۀ بدبختـی و ازخودبیگانگـی انسـان نسـبت بـه خـود، 
طبیعـت و هم نوعانـش. از ایـن هـم بیشـتر، بیگانگـی نسـبت بـه 
کـه مارکـس آن را »هسـتی نوعـی« نامیده  هسـتی، هسـتی انسـان 
کـه بشـر موفـق بـه انباشـت محصـوالت  بـود. بـه نظـر او، از زمانـی 
گرفـت  را  کاال  بـه  کاال  مبادلـۀ  جـای  پـول  و  شـد  مبادلـه  قابـل 
کـه جـای همه چیـز  چیـزی شـیطانی در روابـط انسـانی پدیـد آمـد 
گرفـت. بـا ایـن پـول لعنتـی همه چیـز را می شـد به دسـت آورد،  را 
انسـان  بدبختـی  را.  انسـانی  حیثیـت  و  اخـالق  شـرافت،  حتـی 

گرفـت.  شـکل پیچیده تـری بـه خـود 
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در تاالر سنگلج
کـوی و بـرزن می گشـت. بـه پـارک بزرگـی در  کنجـکاوی بـر فـراز  بـا 
کـه معلـوم بـود قدیمـی  مرکزی تریـن قسـمت شـهر رسـید؛ پارکـی 
کنـد.  کمـی اسـتراحت  کهـن  اسـت. فـرود آمـد تـا در سـایۀ درختـی 
و  مطالعـه  حـال  در  چندنفـره  یـا  به تنهایـی   کـه  دیـد  را  جوانانـی 
سـرگرمی های مختلـف بودنـد. از خیابـان جنوبـی پـارک نـام خـود 
را شـنید. بـاز هـم شـنید. بیـرون زد. بله، جلوی تماشـاخانه انبوه 
جمعیـت بـه انتظـار ورود ایسـتاده بودنـد. بـه بـاالی سـردر نـگاه 

کـرد: »مارکـس می آیـد«.
دیگـر  مارکـس  یـک  شـاید  کجـا؟  اینجـا  کجـا،  مـن  »عجـب! 

آشـنا شـوم.« او  بـا  بـروم  اسـت. 
بـا نگاهـی بـه تصاویـر و نقاشـی های در و دیـوار تماشـاخانه 
گفـت: »امـا نـه، انـگار خـودم هسـتم. بلـه، خـوِد خـودم  بـا خـود 
کیسـت در  اسـت. هرجـا مـی روم بـا خـودم روبـه رو می شـوم. ایـن 
از حیـات  قـرن  زمانـی حـدود یک ونیـم  گذشـت  از  پـس  کـه  مـن 
کـه  گوشـه ای  کـی ام دسـت از سـرم برنمـی دارد، آن هـم در ایـن  خا
کیلومتـر بـا لنـدن فاصلـه دارد؟ چیـزی بـه هنـد  بیـش از ده هـزار 
کـه مقاالتـی در بـاب  نمانـده. آری، هنـد و ایـران؛ سـرزمین هایی 
آنهـا و نقـش اسـتعماری بریتانیا در مجله هـای آلمانی و آمریکایی 
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کارگردان  

آن  از  یکـی  در  بپذیـرم.  را  اشـتباهاتم  بایـد  خـود  امـا  نوشـتم. 
کاالهـای انگلیسـی و ورشکسـتگی سـرمایه داران  مقـاالت صـدور 

کـرده بـودم.«  هنـدی بـر اثـر آن را تأییـد 
می کـرد.  احسـاس  را  بوهـا  همـۀ  و  می دیـد  را  آدم هـا  همـۀ 
امـا هیچ کـس متوجـه حضـور او نبـود. از البـه الی آدم هـا و بعضـی 

از میـان دیـوار و اجسـام سـخِت دیگـر عبـور می کـرد. وقت هـا 
وجـود  آنجـا  در  آشـنا  چیـزی  کـرد  احسـاس  شـد.  تـاالر  وارد 
و  شـناخت  را  ناسـوت  عالـم  در  خـود  پیشـین  جایـگاه  دارد. 
همـان  ادامـۀ  گویـا  آه!  گرفـت.  جـا  اول  ردیـف  در  همان جـا 
پـردۀ دیگـر! شـاید پرده هـای  یـک  اسـت.  نمایش هـای پیشـین 
اطـراف  بـه  می دانـد؟  چـه  کسـی  باشـد.  داشـته  هـم  دیگـری 
چشـم  گردانـد. تـاالر پـر از جمعیـت شـده بـود. یـک صندلـی هـم 
کننـد.  خالـی نبـود. اسـتقبال مـردم باعـث شـد درهـای تـاالر را بـاز 
می نشـینند.  زمیـن  روی  صندلـی  شـمارۀ  و  بلیـت  بـدون  مـردم 
کارگـردان از  چراغ هـای تـاالر خامـوش می شـود. نمایـش بـا عبـور 
میـان جمعیـت و ورودش بـه صحنـه آغاز می شـود. نورافکن های 
می کننـد. دنبـال  را  حرکتـش  و  می گیرنـد  نشـانه  را  او  فقـط  تـاالر 

]از میـان جمعیـت بـه روی صحنه می رود[: پیش از این با زندگی 
کارل مارکـس آشـنا شـدید. در ایـن پـرده بـرای نقـد اندیشـه های 
او دادگاهـی خودمانـی برایـش تشـکیل داده ایـم. او افتخـار داده 
امشـب مهمـان مـا باشـد. ]با اشـاره به مارکس[ جنـاب مارکس، از 
حضور شما در اجرای امشب بسیار خوشحالیم و از این بابت به 
که از راه بسـیار  خـود می  بالیـم. به خصـوص ]بـا اشـاره بـه آسـمان[ 
کجـا. شـاید از  کـه دقیقـًا نمی دانـم از  دوری آمده ایـد، آن قـدر دور 
کـه ما با  کهکشـان های دیگر،  کـرۀ مریـخ یـا دورتـر یـا از آسـمان ها و 
همـۀ تکنولوژی هـای پیشـرفته مان هـم هنـوز بـه وجـود آنهـا پـی 
گرچـه، برعکـس، ]بـا اشـاره بـه مارکـس[ شـما از آن بـاال  نبرده ایـم. 
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مارکس 

کارگردان  
مارکس   

یک نفر از میان جمعیت  
مارکس  

از میان جمعیت 

بـه همه جـا اشـراف داریـد و مـا را می بینیـد. بـه همیـن علـت بـه 
گفت وشـنود با خود مّطلع شـدید  محض اینکه از تمایل ما برای 
کردیـد. ]حضـار به شـدت دسـت می زننـد و  در اینجـا حضـور پیـدا 
بـه احتـرام او از جـای خـود برمی خیزنـد. مارکـس نیـز بـرای پاسـخ 
بـه احساسـات آنهـا از جـای خـود برمی خیزد. برمی گـردد و همه را 
کـه  می بینـد و نیم تعظیمـی می کنـد. در همیـن حـال میکروفونـی 

از سـقف آویـزان شـده در برابـر او قـرار می گیـرد.[
]بـا لهجـۀ انگلیسـی و رو بـه تماشـاچیان[: الزم اسـت بدانیـد مـن 
وقـت زیـادی نـدارم. چنـد لحظـه پیـش از آسـمان سـرزمین شـما 
کـردم. در زمـان حیـات زمینـی خـود تـا حدودی با سـرزمین  عبـور 
کـه  و جامعـۀ شـما آشـنا بـودم، امـا هرگـز چنیـن مناظـر زیبایـی را 
کـردم، ندیـده بـودم. ]می نشـیند. ابـراز  امـروز از آن بـاال مشـاهده 

احساسـات تماشـاچیان.[
جناب مارکس! برای رضایت خاطر خطیر حضرت عالی...

کارگـردان[: ببینیـد، آقـا! شـما ایرانی هـا خیلـی اهـل  ]خطـاب بـه 
تعـارف هسـتید. ایـن القـاب و تشـریفات مـال دوران نظـام تولیـد 
بگوییـد  مـن  بـه  اسـت.  رعیتـی  و  اربـاب  مناسـبات  و  کشـاورزی 
کارل یـا اصـاًل مثـل خانـواده و رفقـای صمیمـی ام بگوییـد »مـور« 
گویـی شـما پیـش از ایـن  کنیـد.  کتفـا  کثـر بـه همـان آقـا ا یـا حدا
بـر سـر مفاهیـم ایـن القـاب و واژه هـای تعارف آمیـز و بـاِر معنایـی و 
احساسـی آنهـا بـا هـم توافـق داریـد. امـا من همان احسـاس شـما 
را نـدارم. ایـن توافـق میـان شـما از چیسـت؟ از خـوِد واژه نیسـت.

پس از چیست؟
آنهـا  معنـای  و  کلمـات  نـدارد.  معنایـی  به تنهایـی  واژه ای  هیـچ 
کلمـه اسـت و هـم  محصـول تاریـخ هسـتند. تاریـخ هـم سـازندۀ 

آن. بـه  معنی دهنـده 
کجا می آید؟ تاریخ از 
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یکی از میان جمعیت 
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فرد دیگری از میان جمعیت  
کارگردان   
همان فرد   
مارکس   

کـه همه چیز  ُخـب، ببیـن جـان مـن! شـرایط مـادی زیسـت اسـت 
را می سـازد، از جملـه زبـان، فرهنـگ زبانـی، احسـاس، زیبایـی، 
را. شـغل شـما چیسـت  اخـالق  و  قانـون  و حتـی  ادبیـات،  هنـر، 

حضـرت آقـا؟
سـخن  زبـان  همـان  بـا  هـم  خـودش  هاهاهـا...  تمسـخر[:  ]بـا 

. یـد می گو
کـدام زبـان بـا شـما سـخن  کـه بـا  گیـج شـده ام  ُخـب، بلـه. چـون 
که  کـه یکدیگـر را بفهمیم و عالوه بر این سـوءتفاهم نشـود  بگویـم 

تکبـر مـی ورزم یـا ادب را  رعایـت نمی کنـم.
پس چرا مجادلۀ بی ثمر می کنی؟

آخر او ذاتًا اهل مشاجره و جدل است.
مجادله بس است.

که شرایط مادی زیست یعنی چه. سؤال این است 
گـر بـه  زبـان سـاده می خواهـی، نـوع معیشـت اسـت. نـوع  ُخـب ا
معیشـت فئودالـی ادبیـات  و فرهنـگ  و زبـان خـود را دارد. آفـاق 
معنایـی آن مبتنـی  بـر فاصله گـذاری سلسـله مراتبی اسـت؛ یکـی 
 بـاال، یکـی  پاییـن، یکـی  اربـاب، یکـی  مباشـر، یکـی  رعیـت، دیگران  
کاالنعـام، یکـی  چوپـان،  آقـا، دیگـران عـوام  بـرده، یکـی حضـرت  
کل،  یکـی  دانـای  بنـده،  یکـی  خـدا، دیگـران  گوسـفند،  دیگـران 
گـر  ا شـما  پـدران  مقلـد.  دیگـران  یکـی  مجتهـد،  نـادان،  دیگـران 
اربـاب  و خـان  و ]بـا ادا و اطـوار[ واالتبـار نبودنـد، وقتـی وارد اتـاق 
کمـی  بودنـد،  مباشـر  گـر  ا می نشسـتند؟  کجـا  می  شـدند  اربـاب 
گـر رعیـت  بـه شاه نشـین و بـه بـاالی اتـاق نزدیک تـر می شـدند. ا
در  نزدیـک  همـان  و  می کردنـد  جمع وجـور  را  خـود  بایـد  بودنـد، 
نزدیـک  آقـا  حضـرت  بـه  نداشـتند  جرئـت  چـون  می نشسـتند 
اصـاًل  شـاهزاده.  و  خـان  و  اسـت  اربـاب  مـال  شاه نشـین  شـوند. 
کجـا  کجـا باالسـت؟  کجـا آمـده؟  ایـن جایگاه هـای بـاال و پاییـن از 
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کجـا  کجـا خداسـت و  کجـا زمیـن؟!  کجـا آسـمان اسـت و  پاییـن؟ 
غیـر خـدا؟

از  بپردازیـم.  اصلی مـان  کار  بـه  موافقیـد،  گـر  ا مارکـس[:  بـه  ]رو 
نتیجـه  در  و  موجـود  قوانیـن  و  حقوقـی  نظامـات  شـما  کـه  آنجـا 
کلیـۀ اعضـای دادگاه را از میـان  دادگاه هـای آن را قبـول نداریـد، 

می کنیـم. انتخـاب  حضـار 
کمـی تردیـد[: بایـد دیـد از چـه  ]نگاهـی بـه اطـراف می انـدازد و بـا 

کارگـر باشـند اشـکالی نـدارد.  گـر از طبقـۀ  طبقـه ای هسـتند. ا
کـه یـک طبقه بیشـتر نـدارد. اینجا اصـاًل طبقه  ]بـا تعجـب[: اینجـا 

نـدارد. ایـن سـاختمان بی طبقه اسـت.
]بـا عصبانیـت[: آقـا جـان! طبقـۀ اقتصـادی را می گویـم، ترجیحـًا 
کـه در دانـش اقتصـاد سیاسـی بـه آنهـا  کارگـران صنایـع؛ همان هـا 
که برادری انسـانی برایشـان نـه واژه ای  پرولتاریـا می گوییـم؛ »آنهـا 

بی معنـی بلکـه یـک واقعیـت اسـت«.
ببخشید جناب مارکس، اینجا از آنها نداریم.

و  اشـراف  از  دسـت کم  شـما  بـا  آمـدن  کنـار  بـرای  ُخـب.  بسـیار 
اشـراف. از  مخصوصـًا  نباشـند،  بورژواهـا 

کـه در ایـن مـکان  و  جنـاب  مارکـس، توجـه داشـته باشـید اینهـا 
ایـن سـاعت بـه دیـدن شـما آمده انـد و عـالوه بـر سـی هزار تومـان 
مالقـات  ایـن  بـه  را  خـود  وقـت  از  روز  نصـف  تماشـاخانه  هزینـۀ 
کارگـر  آن  هـم  نیسـت،  میانشـان  در  کارگـر  داده انـد  اختصـاص  
آن  هـم  تـازه  باشـند،  تئاتـر  عاشـق  کـه  چندتایـی  مگـر  صنعتـی. 
مشـروط بـه اینکـه از جایـی پول وپلـه ای بهشـان رسـیده  باشـد، 
کارگـران متخصـص سـطح  بـاال یـا به اصطـالح هموطنـان شـما  از 
آن  آن صـورت دیگـر  کـه در  باشـند،  یقه آبی هـا  و  یقه سـفیدها  از 
بیـن  از  بدهیـد  اجـازه  پـس  نمی شـوند.  شـما  اصیـل  پرولتاریـای 

کنیـم. انتخـاب  را  کسـانی  آدم هـا  همیـن 
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باشـد. چون بازی اسـت، اشـکالی ندارد. اما توجه داشـته باشـید 
کـه مـن به هیچ روی ملتزم به رأی دادگاه نیسـتم.

تماشـاچیان  تمـام  منظـورم  هیئت منصفـه؟  رأی  بـه  حتـی 
. هسـتند

خیر، آنها هم صالحیت داوری دربارۀ مرا ندارند.
همـه  کـه  به خصـوص  نمی شـود،  صـادر  رأی  ُخـب.  بسـیار 
کـه  شـما  همچـون  شـخصیت هایی  بـاب  در  داوری  می داننـد 
کسـی.  کار هر  فیلسـوف برجسـته ای هسـتید نه آسـان اسـت و نه 
ایـن  از  می خواسـتیم  حـال  ایـن  بـا  می دانیـم.  را  ایـن  خـود  مـا 
کثـر  حدا می کردیـد  عبـور  مـا  کشـور  از  شـما  کـه  کوتاهـی  فرصـت 
کاسـتی ها را بـا بزرگـواری خـود  اسـتفاده را ببریـم. بنابرایـن همـۀ 
فارسـی،  زبـان  حضـار  زبـان  کـه  می کنـم  کیـد  تأ ببخشـید.  مـا  بـر 
نمایـش  تمـام  هسـتند.  مسـلمان  همـه  و  ایرانـی  آنهـا  فرهنـگ 
خ خواهـد داد و مـا موظـف بـه رعایـت مقـررات  در ایـن شـرایط ر

هسـتیم.  صحنـه[  بـاالی  بـه  طعنه آمیـز  اشـارۀ  ]بـا  باالدسـت 
کنیم. بسیار ُخب، تعارف دیگر بس است. شروع 

می شـوند.  بلنـد  جمعیـت  میـان  از  نفـر  ]چنـد  رئیـس  اول  نفـر 
یـار  مـن  بـا  بخـت  گویـا  می شـوم.  بلنـد  تأخیـر  کمـی  بـا  نیـز  مـن 
ترتیـب  همیـن  بـه  فرامی خوانـد.  مـرا  اشـاره  بـا  کارگـردان  اسـت. 
منشـی، مدعی العمـوم و وکیـل مدافـع نیـز انتخـاب می شـوند. از 
خوشـحالی در پوسـت خـود نمی گنجـم. باالخـره بـه آرزوی خـود 

رسـیدم.[ 
کمـه ای اسـت؟ آخـر یـک زن نبایـد در ایـن  نـه! نـه! ایـن  چـه محا
نداریـد،  هیئت منصفـه  گـر  ا حـاال  داشـته  باشـد؟  حضـور  دادگاه 

کنیـد. دسـت کم منشـی  را از میـان زنـان انتخـاب 
بفرماییـد.  خانـم!  شـما  اسـت.  عالـی  بسـیار  تـاالر[:  بـه  نـگاه  ]بـا 
صحنـه  پشـت  از  و  می رونـد  صحنـه  روی  دادگاه  ]اعضـای 
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لباس هـای مناسـب و میـز و صندلـی و تجهیـزات  و متعلقـات هـر 
یک از آنها برایشـان آورده می شـود و در جای خود قرار می گیرند. 
کارگـردان بـه میـان مـردم می آیـد و چـون صندلـی بـرای نشسـتن 
هـر  بازیگـران  می نشـیند.  صحنـه  پله هـای  روی  نمی کنـد،  پیـدا 

یـک در جـای خـود مسـتقر می شـوند.[ 
فرامـوش  داسـتان  اصـل  بازمی گـردد[:  صحنـه  روی  بـه  ]دوبـاره 
کنـد؟  کسـی حاضـر اسـت نقـش آقـای مارکـس را بـازی  شـد. چـه 

مبهوت انـد.[  ]همـه 
کـه خودشـان حضـور دارند  کسـی بهتـر از خـود ایشـان؟ حـال  چـه 
بهتـر نیسـت بـه صحنـه تشـریف بیاورنـد؟ ]کـف زدن حضـار و بلند 
اطـراف.  بـه  کـردن  نـگاه  و  صحنـه  روی  مارکـس  رفتـن  و  شـدن 
گویـی دنبـال چیـزی می گـردد. به جـای خالی خود اشـاره می کند 
کیـف او را برایـش می بـرد. مارکـس از درون  و یکـی از تماشـاچیان 

آن یـک بطـری مشـروب بیـرون مـی آورد.[ 
]خطـاب بـه مارکس بـه حالت اخطار[: !No! No با عرض معذرت 
بـه تماشـاچیان[:  ]رو  ایـن سـرزمین نمی شـود.  از حضرتـش. در 

کـه بهتـر می دانیـد. مصلحـت نیسـت! شـما 
کـه از این  گفتی رئیـس! هنگامی   ]بـا دلخـوری[: یـادت باشـد چـه 
که هیچ  سـخن پشـیمان شـوی بـه زودی فراخواهد رسـید. بـدان 
مصلحتـی باالتـر از حقیقـت نیسـت. بـا ایـن حـال چون ایـن بازی 
اسـت، اشـکالی نـدارد. بـرای روشـن شـدن حقایـق مهم تـر بـه هـر 
شـرطی تن می دهم. ]بطری را با حرکت دسـت از باالی سـر خود 
بـه پشـت صحنـه پرتـاب می کنـد[ در عوض نمی دانیـد آن باال چه 
شـراب هایی هسـت. آنجـا جبـران می شـود، خیلـی بهتـر از اینجا.

جنـاب رئیـس، سـوء تفاهم نشـود. منظـور جنـاب مارکـس شـرابًا 
در  آسـمان[  بـه  اشـاره  ]بـا  آنجـا  در  ک  پـا شـرابی  طهوراسـت. 

اسـت. جـاری  جوی هـا 
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رئیس دادگاه

کوبیـدن چکـش بـه روی میـز رسـمیت  ]رئیـس دادگاه بـا سـه بـار 
دادگاه را اعـالم می کنـد.[

تفهیـم  را  نقش هـا  کـردم  فرامـوش  می پـرد[:  صحنـه  وسـط  ]بـه 
کنـم.

کنید. تفهیم 
رئیـْس نماینـدۀ توافـق نیروهـای اجتماعـی اسـت و بایـد بی طرف 
باشـد. دادسـتان نماینـدۀ سـکانداران سـفینۀ جهانـی قـدرت و 
ثـروت اسـت. وکیـل مدافـع وظیفـه اش دفـاع و حمایـت از متهـم 
کیـد و  بـا توجـه بـه جمیـع جهـات و مالحظـات ثمربخـش ]بـا تأ
منشـی  اسـت.  متهـم  نفـع  بـه  ثمربخـش  بلـه،  طنزآمیـز[،  لحـن 
کلیـددار آرشـیو اطالعـات اسـت. جنـاب مارکـس  امیـن دادگاه و 
کـه خودشـان هسـتند، خـوِد واقعـی. ]با یک حرکت نمایشـی  هـم 
مثـل شـعبده بازان[ ُخـب، حـاال ایـن شـما و ایـن نمایـش مارکـس 

در دادگاه عـدل الهـی:
کیست؟ نه! نه! نمایندۀ خدا 

همه. من، شما، ایشان و بقیه. 
به چه عنوان؟

به عنوان جانشین خدا روی زمین.
هیچ کس نمی تواند ادعای نمایندگی خدا را بکند.

منظور نوع انسان است.
گر منظور همان هستی نوعی باشد، اشکالی ندارد. ا

پس چرا نام این بازی دادگاه مردم یا دادگاه خلق نباشد؟
بگویید پرولتاریا!

رأی  بـه  خلـق«  »دادگاه  پیشـنهاد  نیـاورد،  رأی  می گیریـم.  رأی 
می یابـد. رسـمیت  دادگاه  آورد،  رأی  می شـود.  گذاشـته 

خانـم  و  هاینریـش  فرزنـد  مارکـس،  کارل   آقـای  کمـۀ  محا
هانریـت، بـا حضـور وکیـل نامبـرده، دادسـتان محتـرم، منشـی و 
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تهـران، تماشـاخانۀ سـنگلج  هیئت منصفـه، در دادگاه خلـق در 
می کنـد.[ بلنـد  را  خـود  دسـت  ]مارکـس  می یابـد.  رسـمیت 

بفرمایید.
 اعتراض دارم.

به چه چیز؟
کار. به تبعیض ناروا، آن هم از ابتدای 

کدام تبعیض؟
تبعیض در خطاب به اعضای دادگاه.

نمی فهمم.
من به شما می فهمانم.

بفرمایید.
آیا فقط دادستان محترم است و بقیه نامحترم اند؟

همه محترم اند.
کردی؟ پس چرا فقط دادستان را محترم خطاب 

ُخب نیازی نبود. 
اسـالم،  صـدر  سـنت  مطابـق  رئیـس،  جنـاب  اجـازه[:  کسـب  ]بـا 
کنیـد یـا اصـاًل از ایـن تعارفـات قطـع  همـه را بایـد یکسـان خطـاب 
کنیـد. جنـاب مارکـس عـادت بـه این تعارفـات ندارنـد. به هر  نظـر 

حـال بایـد بی طرفـی رعایـت شـود.
کمـه  ]بـا عصبانیـت[: بسـیار ُخـب، اصـالح و رعایـت می شـود. محا
با حضور متهم، وکیل متهم، دادسـتان، منشـی  و هیئت منصفه 

رسـمی اسـت. متهـم خـود را معرفـی نماید و سـوگند بخورد.
به چه چیز باید سوگند بخورم؟

که هنوز وارد نشده داری ما را مسخره می کنی! تو 
مسخره نمی کنم. به چه چیز سوگند بخورم؟

قرآن مجید.
قبول ندارم. من یهودی زاده ام.
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کتاب مقدس مسیحیان سوگند بخور، به عهدین. به 
آنها را هم قبول ندارم.

پس چه چیز را قبول داری؟
حقیقت و جوهر مادِی هستی را.

در ایـن مـورد روش پیامبـر اسـالم در عقـد قـرارداد صلـح حدیبیـه 
را  تـو  کـه  مـا  گفتنـد:  کـه  می کنـم  یـادآوری  را  مکـه  مشـرکین  بـا 
حـذف  کـرم )ص(  ا پیامبـر  نداریـم.  قبـول  »رسـول اهلل«  به عنـوان 
بـه  و  پذیرفـت  را  صلـح  پیمـان  ابتـدای  در  رسـول اهلل  کلمـۀ 

کـرد. کتفـا  ا محمدبن عبـداهلل 
چون این بازی است، پذیرفته می شود. 

 اعتراض دارم.
به چه چیز؟

قسم به حقیقت.
چه اشکالی دارد؟

نگویـد.  حقیقـت  جـز  کـه  بخـورد  قسـم  حقیقـت  بـه  طعنـه[:  ]بـا 
مسـخره نیسـت؟ دور باطلـی اسـت. در حقیقـت می خواهـد بـه 

بخـورد. سـوگند  خـودش  عقایـد 
پس به چه چیز قسم بخورد؟

به خدا. خدا حقیقت مطلق است.
هیچ چیـز ثابـت و مطلقـی وجـود نـدارد. خـدا هـم مخلـوق انسـان 
اسـت. ]بـا لحن تمسـخر و اشـاره بـه همان فـرد[ مخصوصًا خدای 

تو!
کافر است، ملحد است. می بینید چه می گوید؟ 

کافر! ملحد! ]با حالت شعار و پرخاش[: 
کوبیـدن چکـش روی میـز[: ادعانامـه قرائـت شـود.  ]بـا تهدیـد و 

یک به یـک.
متهم باعث دور شدن مردم از حقیقت و دین خدا شده است.
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چگونه؟
و  روح  مـاده،  اصالـت  نظریـۀ  و  تاریـخ  مـادی  تحلیـل  بـا  متهـم، 
کـم  کـه او دسـت  کـرده . نظریـۀ تقـدم مـاده،  آفریـش الهـی را نفـی 
تاریخـی و اجتماعـی  از نظریه پـردازان آن به ویـژه در بحـث  یکـی 
اسـت، موجـب تزلـزل بـاور مـردم نسـبت به خـدا و نهادهـای دین 

شـده.
نقد حقیقت است.

مگر حقیقت پنهان بود؟
کارگر. بله، حقیقت انواع دارد: حقیقت سرمایه دار، حقیقت 

کدام است؟ حقیقت تو 
حقیقت پرولتاریایی.

یعنی چه؟
گاه. مـن یک حقیقت را  کارگـران آ یعنـی حقیقـت برخاسـته از دل 

بیشـتر قبـول ندارم؛ حقیقـت پرولتاریایی!
کارت را خراب نکن. گوش او[: دست از یکدندگی بردار.  ]در 

بـه  اشـاره  و  تمسـخر  ]بـا  بـودم  می خواهـی  تـو  کـه  این طـور  گـر  ا
دادسـتان، رئیـس و منشـی[ مثـل اینها بودم، اصـاًل مثل خودت.

مگر من چه جوری ام؟
هیچ. فقط یک خورده سازشکار.

که مستحق همین وضع هستی. حقت همین است. حقًا 
]بـا خنـده و شـادمانی[: از ایـن بهتـر نمی شـود. نمی دانـی آن بـاال 

چـه عالـم خـوش و خوبـی دارم.
کـه بدبخـت بـودی به خاطـر همیـن  ایـن پاییـن چـه؟ ایـن پاییـن 

سـرتق بازی هایت.
]با سرمستی[: ارزش آن باال را داشت.

جناب رئیس!
تحویـل  را  اینهـا  این قـدر  چـرا  می کنـد[:  قطـع  را  او  ]حـرف 
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نمی کنـم. ُخـرد  هـم  تـره  اینهـا  بـرای  مـن  می گیـری؟! 
 اوضـاع 

ّ
کنـار بیاییـم واال گران[: بایـد باهـاش  ]خطـاب بـه تماشـا

خـراب می شـود. بـرای همیـن از ایـن پـس حرف هایـم را بـا شـما 
می زنـم. او فقـط زحمت کشـان را قبـول دارد. البتـه بـا فرض اینکه 
تماشـاچیان  بـه  ]چشـمکی  هسـتید.  زحمت کـش  همـه  شـما 
مـا  »ولی نعمـت  شـما  هـم  مـن  نظـر  از  نباشـد  هرچـه  می زنـد[ 

هسـتید«.
آفرین. این خوب است.

بـه  مـردم  روبـه روی  و  می کنـد  صـاف  سـینه  خطیبـی  ]همچـون 
تمـام  به راسـتی در  آری، چنیـن اسـت.  جلـوی صحنـه می آیـد[: 
طـول تاریـخ حقیقـت در پـِس ابرهـای تیـره پنهـان بـوده. غیـر از 
خـدا، بـرای حفـظ َدم و دسـتگاه دینـی خـود همـۀ ادیـان الهـی را 

کرده انـد. تبدیـل  اشـرافیت  مدافعـان  بـه 
]خطـاب بـه تماشـاچیان[: بگذاریـم حرف هایـش را بزنـد. باالخره 
او هـم بایـد سـهمی در ایـن بـازی داشـته باشـد. ولـی شـما بدانید 
کـه مـن ایـن حرف هـا را قبـول نـدارم. نـه اینکـه منکـر موجودیـت 
تاریخـی ادیـان باشـم، نـه اصـاًل. ولـی منشـأ ماورایـی آن را قبـول 
کش ناشـی از تضادهای  کشـا ندارم. تاریخ ادیان سراسـر جنگ و 
به خاطـر  وسـطی  قـرون  در  کلیسـایی  مقامـات  اسـت.  طبقاتـی 
کـه  را  هـر دانشـمندی  و  کشـیدند  آتـش  بـه  را  اروپـا  منافـع خـود 
گفـت بـه دادگاه تفتیش عقایـد بردند،  سـخنی غیـر از سـخن آنـان 
در  شـدند.  سـوزانده  آتـش  در  زنده زنـده  بسـیاری  کـه  جایـی  تـا 
بـه  جنـگ  همه جـا،  آفریقـا،  و  اسـپانیا  ایتالیـا،  پـروس،  آلمـان، 
حقیقـت  و  خـدا  نـام  بـه  صلیبـی  جنگ هـای  در  انداختنـد.  راه 
هرگـز  کـه  آنـان  بـرای  مـن  نشـدند.  مرتکـب  کـه  جنایاتـی  چـه 
و  قائلـم  احتـرام  ندادنـد  اشـراف  و  سـتمگران  دسـت  بـه  دسـت 
کـه  جنبش هـای اجتماعـی بینوایـان و بی پناهـان را بـه هـر نامـی 
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باشـد مثبـت ارزیابـی می کنـم. امـا، برخـالف ایـن، بعضی هـا از نام 
و آوازۀ اصالح گـران اجتماعـی بـه نـام دیـن یـا بـه هـر نـام دیگـری 
را  را تحریـف می کننـد و مـردم  آنهـا  اندیشـه های  سوءاسـتفاده و 
فریـب می دهنـد. سـنت های برابـری و بـرادری آنـان را بـا منافـع 
کردنـد. مگـر در غیبـت چهـل روزۀ  گل آلـود  طبقاتـی خـود آشـفته و 
کـه امـت او را بـه  موسـی همیـن فریبـکاران و زرانـدوزان نبودنـد 
بودنـد  ریختـه  نـاب  زر  از  کـه  را  سـامری  گوسـالۀ  بردنـد؟  کژراهـه 
فتنه انگیـز  لعنتـی  زر  ایـن  آیـا  کردنـد.  موسـی  خـدای  جایگزیـن 
کی اولیـه، حکومـت  همـواره در طـول تاریـخ، به جـز دوران اشـترا

اسـت؟ نکـرده 
فلسـفی ات  دست نوشـته های  از  جملـه  چنـد  می دهـی  اجـازه 

بخوانـم؟ هیئت منصفـه  بـرای  را  پـول  دربـارۀ 
بخوان.

ــد.  ــه می کن ــه و مبادل ــز را در هــم آمیخت ــول همه چی پ

اغتشــاش و از جــای خــود کنــده شــدن همه چیــز، 

جهانــی وارونــه، آشــفتگی، آشــوب و باژگونگــی متامــی 

ــت  ــت رسش ــن اس ــانی، ای ــی و انس ــای طبیع خصلت ه

ــی فردیت هاســت  ــول آشــوب عموم ــول. پ ــی پ اهریمن

کــه قــادر اســت حیثیت هــا را وارونــه و انســان ها را بــه 

ــخصیت های  ــا ش ــاد ب ــاوت و متض ــخصیت هایی متف ش

ــد. ــل کن ــان تبدی واقعی ش

متهـم  آیـا  می پرسـم.  شـما  از  کنـون  ا تماشـاچیان[  بـه  ]خطـاب 
راه پیامبـران را ادامـه نـداده؟ مگـر پیامبـران بـه زبـان عصـر خـود 
بـه  بـا باورهـای زمانـه  بـا هـدف رهایـی انسـان سـخن نگفتنـد و 
کنونـی جـای  مصـاف زر و زور و تزویـر نرفتنـد؟ آیـا پـول در اعصـار 
بت هـای ادوار جاهلیـت را نگرفتـه اسـت؟ بتخانه هـای امـروز در 
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کجـا قـرار دارنـد؟ کـی  کـرۀ خا
حسـین)ع(  امـام  مگـر  می گویـد.  راسـت  هیجـان[:  و  فریـاد  ]بـا 
کـم آزاده باشـید«؟ او از آن  گـر دیـن نداریـد، دسـت  کـه »ا نگفـت 

اسـت. آزادمـردان  و  آزادگان 
کـس  کوبیـدن چکـش اخطـار می دهـد[: هـر  ]عصبانـی اسـت و بـا 
کار خـود را بلـد  کنـد دسـتور می دهـم اخـراج شـود. دادگاه  آشـوب 

است.
خـودت  از  پـس  کـه  کـردی  کارهایـی  و  گفتـی  سـخن هایی  تـو 
موجـب انحـراف خیلی هـا شـد. بـه نـام تـو، اسـتالین در شـوروی، 
کشـتار و  کنـار دنیـا بـه  گوشـه و  کامبـوج و دیگـران در  پـل پـوت در 

پرداختنـد. مـردم  شـکنجۀ 
به هیچ وجه رفتارهای آنها را تأیید نمی کنم. از آنها نفرت دارم.

و  پرولتاریـا  دیکتاتـوری  و  کمونیسـم  سوسیالیسـم،  نـام  بـه  آنهـا 
مهم تر از همه به نام شـخص تو این همه جنایت مرتکب شـدند. 
کوره هـای  حتـی  می کردنـد.  افتخـار  تـو  از  پیـروی  بـه  همـه  آنهـا 
آدم سـوزی هیتلـر بـا پرچم سوسیالیسـم ناسیونالیسـتی برپا شـد.
کشـتارها و شـکنجه ها را در  مگـر دینـداران بدتریـن و فجیع تریـن 
طـول تاریـخ بـه نـام ادیان، به نام خدا، و بـه نام پیامبران مرتکب 
نشـدند؟ مگـر یهودیـان به نام خـدای خود، َیُهَوه، عیسی مسـیح 
در  یهودی کشـی  کـم  مسـیحیان  مگـر  نکشـیدند؟  صلیـب  بـه  را 
متعصـب  مسـلمانان  کنـون  هم ا مگـر  انداختنـد؟  راه  بـه  اروپـا 
می شـوند؟  مرتکـب  جنایـت  کـم  افراطـی  بنیادگرایـان  و  َسـلفی 
بریدنـد؟  را  روزنامه نـگاری  تمـام سـر  توحـش  بـا  ندیدیـد چگونـه 
نمی بینیـد چگونـه زنـان شـوهردار را به عنـوان اسـیر و بـرده بـه زوِر 
درمی آورنـد؟  خـود  مـزدور  سـربازان  عقـد  بـه  امامانشـان  فتـوای 
عقایـد  پیامـد  پـوت  پـل  و  اسـتالین  جنایـات  کـه  اسـت  چگونـه 
مـن اسـت امـا جنایـات اسـرائیل پیامـد آییـن یهـود نیسـت؟ مگـر 
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پـوت  پـل  فاشیسـم  از  کمتـر  چیـزی  صهیونیسـتی  نژادپرسـتی 
دارد؟ مگـر جنایـت َسـلفی ها، القاعـده و افراطیـون مسـلمان بـه 
گذاشـته می شـود؟ تـازه اینهـا هنـوز بـه قـدرت  نـام خـدا و اسـالم 
روزگار  از  دمـار  کننـد!  حکومـت  کـه  روزی  بـه  وای  نرسـیده اند. 
تـا صبـح  بـاش  بگویـم:  زبـان شـاعر شـما  از  بشـریت درمی آورنـد. 

از نتایـج سـحر اسـت. دولتـت بدمد/ایـن هنـوز 
 آن همه انحراف از دین خداست.

جنایات اسـتالین، پل پوت و دیگران هم انحراف از راهبردهای 
زیبـا  بسـیار  کیپلینـگ قطعـه ای  ایـن  بـاره  در  اسـت.  مـن  مـوکل 

گـر اجـازه می دهیـد، قرائـت  شـود. سـروده اسـت. ا
پخـش  قطعـه  ایـن  تـاالر  بلندگـوی  از  رئیـس  موافـق  اشـارۀ  ]بـا 

می شـود[:

او که انجیلی دارد

تا بر برش بخواند 

گرچه تن و جان و اندیشه اش

یکرس 

رسسپردۀ آن است

اگرچه برای آن هر روز 

می شود مصلوب

مریدی دارد

که زحمت او را 

به باد خواهد داد... 

کـه اینجـا دیـن و بی دینـی  اعتـراض وارد اسـت. یـادآوری می کنـم 
کسـی نماینـدۀ حضـرت حـق  در برابـر یکدیگـر قـرار ندارنـد. اینجـا 
کار خـود را انجـام می دهـد. ایـن  نیسـت. دادگاه الهـی در آن بـاال 
دادگاه ]با اشـاره به تماشـاچیان[ دادگاه شماسـت، دادگاه خلق. 
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مـا نماینـدگان شـما هسـتیم.
آیـا این همـه جنایـت نتیجـۀ نظریـۀ لغـو مالکیـت خصوصـی نبـود 
کـه دولـت را بـه تنهـا قـدرت مسـلط و بالمعـارض در همـۀ اجـزای 
سوسیالیسـتی  دولـت  تمسـخر[  ]بـا  کـرد؟  تبدیـل  مـردم  زندگـی 

بـه هیوالیـی آدم خـوار تبدیـل شـد. کارگـری حضرت عالـی 
بله، من مخالف مالکیت خصوصی بودم.

کـه متهـم خانـواده را هـم از  جنـاب رئیـس، نکتـۀ مهـم ایـن اسـت 
تبعـات مالکیـت خصوصـی می دانسـت.

تأیید می کنی؟
و  طبیعـت  و  خـود  بـا  انسـان  بیگانگـی  موجـب  مالکیـت  بلـه! 

می شـود. دیگـر  انسـان های 
و البته از نظر شما خانواده هم.

کنونـی. بـرای رفـع هرگونـه شـبهه پیشـنهاد  بلـه. البتـه خانـوادۀ 
را  مـورد  ایـن  کمونیسـت در  بیانیـۀ  می کنـم منشـی دادگاه متـن 

قرائـت  کنـد.

خانواده هــای بورژوایــی بــر چــه اساســی بنــا شــده 

ایــن  بــر اســاس رسمایــه و نفــع شــخصی،  اســت؟ 

خانــواده در پیرشفته تریــن شــکلش فقــط در میــان 

بورژواهــا وجــود دارد. الزمــه و عمــاً مکمــل ایــن 

وضــع نبــود خانــواده بیــن پرولرهــا و روســپی گری  

آشــکار اســت.

مبهم گویـی اسـت. متهـم در جـدل یـد طوالیـی دارد. بـه جـای 
اثبـات نظریـات خـود همـواره بـه روی دیگـران شمشـیر می کشـد.

]خطاب به مارکس[: توضیح دیگری نداری؟
خیر.

مـوارد دیگـر اتهامـات عبـارت اسـت از: ترویـج مکتـب الحـادی و 
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ماده پرسـتی، اشـاعۀ ادبیـات خشـونت، شـرابخواری و مسـتی و 
برقـراری رابطـۀ نامشـروع و...

اعتراض دارم.
]خطـاب بـه دادسـتان بـا تحکـم[: هـر بـار یـک اتهـام بیشـتر نبایـد 

ح شـود. مطـر
انگشـت می شـمارد[: یـک، دو،  بـا  کـه سـردرگم شـده  ]در حالـی 
سـه، چهـار، پنـج، شـش، هفـت، هشـت...، نـه، نـه. زیـاد اسـت. 
کافـی اسـت قربـان، چهـار مـورد. بسـیار ُخـب در  همـان چهارتـا 

پاسـخ دهـد. اتهـام ماده پرسـتی  مـورد 
مـن بـه تقـدم و اصالـت مـاده بـاور داشـتم. تقـدم مـاده یـک بـاور 
فلسـفی اسـت. حقیقـت ایـن نظریۀ فلسـفی به کلی بـا آنچه ارباب 
کنشـت ها  و  کلیسـاها  محـراب  در  مسـیحی  و  یهـودی  مذاهـب 
مـردم  میـان  در  مسـلمانان،  میـان  در  خطابـه  و  وعـظ  اهـل  و 
به کلـی  می کننـد  معرفـی  خـود،  متعصـب  پیـروان  و  کم اطـالع 
که بگویم اینان تقدم مـاده را به صورت  متفـاوت اسـت. متأسـفم 
ح  مطـر  - اسـت  زن بارگـی  منظورشـان  البتـه  کـه   - ماده پرسـتی 
از  بسـیاری  کنـون  تا عتیـق  عهـد  از  کـه  را  ازلـی  مـادۀ  و  می کننـد. 
بـرده و  نـام  اشـیا  تمـام  از آن به عنـوان جوهـر و ذات  فیلسـوفان 
کشـف رمـز و راز هسـتی )ناشـی از آن( در آفرینـش بوده انـد  در پـی 

مـاده جـا زده انـد. به عنـوان جنـس 
]اجـازه می خواهـد و می گویـد[: ایـن اتفـاق بیشـتر در زبـان  فارسـی 
افتـاده، زیـرا واژۀ مـاده هـم بـه جنـس زن اطـالق می شـود و هـم 
ک در لفـظ فرصتـی بـه دسـت  بـه جوهـر اصلـی اشـیا. ایـن اشـترا
از ترفنـد ادبـی شـباهت لغـوی در  بـا اسـتفاده  تـا  بعضی هـا داده 
کنند. زبان فارسـی مردم را از اسـاس فلسـفۀ ماتریالیسم منحرف 
که خودشـان در خفـا بودند زن باره  بـا بی شـرمِی تمـام مرا آن گونه 

کرده اند. و زن پرسـت معرفی 
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توهین می کند.
آقـای مارکـس، لطفـًا شـرایط را در نظـر بگیریـد. چنـدان بـه نفـع 

نیسـت. شـما 
کنم یا  کتمان  آخـر می دانیـد، مـن نمی توانسـتم آنچـه را بـاور دارم 

چیـزی خـالف آن بگویـم. قلب من پشـت زبانم نبود.
]بـا هیجـان و تعجـب[: ایـن جملـه چیـزی را بـه خاطـر مـی آورد. 
بلـه، بلـه، ایـن جمله از علی، سـرور آزادگان، اقتباس شـده اسـت. 

]اخطـار رئیـس[
مـن  علیـه  مذهـب  طـرف  از  نمایندگـی  بـه  کـه  مخالفانـم، 
کنی می کردنـد، سـه دسـته اند؛ دسـته ای واقعـًا جاهـل   سـخن پرا
که جوهر فلسـفی سـخنان مرا درک  گـروه از آنجـا  و نادان انـد. ایـن 
نمی کردنـد بـه مخالفـت بـا آن برخاسـتند و در ایـن مخالفـت بـه 
گراییدند. به راسـتی انسـان دشـمن آن  اتهام و خشـونت و تندی 

کـه نمی دانـد. اسـت  چیـزی 
بـدون ذکـر مأخـذ  از علـی اسـت. چـرا  ایـن سـخن  اعتـراض[:  ]بـا 

می گویـی؟ سـخن 
]بـا تمسـخر[: خـودش را بـه پیشـوای مـا تشـبیه می کنـد. ]اخطـار 

رئیس[
دسـته ای دیگـر سالوسـان و منفعت پرسـتان بودنـد. اینـان خـود 
و  می کننـد  وانمـود  کـه  نیسـت  هـم  آن گونـه  کـه  می فهمیدنـد 
حقیقـت چیـز دیگـری اسـت. بـا ایـن  حـال منافـع زندگـی، حرفـه 
و  صـادق  نمـی داد  اجـازه  مقاماتشـان  کاذب  شـأن  حفـظ  و 
گـروه  راسـتگو باشـند. اینـان هـم سخنانشـان نـزد مـن همچـون 
دانشـمندان،  دسـتۀ  سـوم،  امـا  نـدارد.  دادن  پاسـخ  ارزش  اول 
کـه مـن آنان را ایده آلیسـت  عرفـا، فیلسـوفان و روشـنگرانی بودنـد 
می نامـم. اینـان بـه لحـاظ فلسـفی معتقـد بـه تقـدم ایـده یا شـعور 
کامـل در برابـر نظریـۀ فلسـفی مـن قـرار دارنـد.  بوده انـد و به طـور 
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من این جماعت را با هر سـلیقه و اندیشـه ای محترم می شـمارم. 
قائـل  احترامـی  کوچک تریـن  هیچ کـس  بـرای  اسـت.  دروغ 
نیسـت. پرخاشـگری زبانی را اساسـًا او در میان روشـنفکران چپ 
از  کـه  باوئـر،  ادگار  و  برونـو  دربـارۀ  را  مقـدس  خانـوادۀ  داد.  رواج 
هگلی هـای جـوان بودنـد، نوشـت و بـا شـریک تجـاری خوانـدن 

پرداخـت.  هجوشـان  بـه  آنهـا 
که بگویی؟ در مورد اتهام الحاد چه داری 

کـه انسـان ها خـدا را بـه قد و قـوارۀ خود  بـا اتـکا بـه تاریـخ دانسـتم 
فراینـد  یـک  در  و  بـت ،  شـکل  بـه  خـدا  پرداخته انـد.  و  سـاخته 
بـه  بـت  و پرداختـه شـده.  جدلـی میـان جسـم و ذهـن سـاخته 
بـا همـان  نبـات،  و  انسـان  و حیـوان   از  ترکیبـی  یـا  انسـان  شـکل 
کینـه،  انسـانی:  محـدود  اندیشـه های  و  احساسـات  عواطـف  و 
رنـج، خودپرسـتی و... خـدای  و  انتقـام، درد  خشـم، بخشـش، 
زدن  نیرنـگ  او  بـه  و  می گیـرد  کشـتی  یعقـوب  بـا  َیُهـَوه،  یهـود، 
می آمـوزد. بـه قـوم یهود اجـازه می دهد از غیریهـود ربا بگیرند. من 

بـه خـدای این چنینـی و متافیزیـک آن چنانـی بـاور نـدارم.
آنجـا  از شـراب های سرمسـت کنندۀ  ابتـدای رسـمیت جلسـه  در 

کـردی. چگونـه متافیزیـک را نفـی می کنـی؟ یـاد 
صـادق  تماشـاچیان[  بـه  اشـاره  ]بـا  دیگـران  و  خـود  بـا  بیاییـد 
باشـیم. ایـن یـک بـازی اسـت. افـق معنایـی ایـن بـازی واقعیـت 
زمینـی و خیـال آسـمانی اسـت. بایـد قواعـد بـازی را بـه جـا آوریـم. 
کـه آن چیـز دیگـری اسـت. تـا وقتـی نروید،  پـس بـه شـما می گویـم 

. نمی فهمیـد
بـا اجـازۀ رئیـس دادگاه تقاضـا می کنـم چنـد بیـت از اشـعار موالنـا 
بـرای آشـنایی اذهـان بـا آنچه متهم می گوید قرائت شـود. ]اشـارۀ 

موافـق رئیس[
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از جمـادی ُمردم و نـامی شدم     

وز نـا ُمردم ز حیـوان رسزدم

ُمردم از حیوانی و آدم شدم      

پس  چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

جملـۀ دیگر مبیـرم از برش       

تـا بـرآرم از مائـک بـال و پـر

بار دیگر از ملک پـّران شوم      

آنـچه انـدر وهم نـایـد آن شوم

گفتـه. عوالـم آنجـا نه تنهـا بـا حـواس  بلـه، شـاعر شـما خیلـی زیبـا 
پنج گانـه درک نمی شـود بلکـه انـدر وهـم هیـچ موجـود زمینی هم 
نمی آیـد. پـس چـه ضرورتـی دارد دربـارۀ آن الطائـالت ببافیـم؟ در 
ضمـن، در ایـن مقـام، من به عنوان مارکـس از بازتاب های زندگی 
خـودم در همیـن جهـان می توانـم بـا شـما سـخن بگویـم. جز این 

از مـن چیـزی نخواهید.
منظـور مـوکل مـن حجـاب ذاتـی  اسـت. ایشـان از آسـمان هشـتم 
کـه در حصـاِر  کرده انـد و نمی تواننـد بـا مـا  و زمیـن هور قلیـا نـزول 

تنـگ زمیـن بـه سـر می بریـم از آنجـا سـخنی بگوینـد.
تنها چیز واقعی و معتبْر هستی است.

کنونی خودت را انکار می کنی؟ هستِی 
گفتـن جـز دربـارۀ اینجـا بـا شـما  خیـر. وقتـی اینجـا هسـتم سـخن 
کـه اینجـا هسـتید بی معنی اسـت و بـه توهم و خرافـه می انجامد. 
کافی نیسـت؟ هسـتِی تاریخی  آیـا خـوِد هسـتی بـرای فهـم جهـان 

و اجتماعـی بشـر.
اتهامات بعدی.

متهـم هیـچ سـخنی غیـر از حرف خـود را تحمل نمی کـرده. نه تنها 
کـه اندک  کسـانی  بـا مخالفـان و رقبـا بلکـه بـا یـاران خـود، بـا همـۀ 
کسـیون او در  اختـالف فکـری و سیاسـی بـا او داشـته اند یـا از فرا
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کـه  کسـانی  ج شـده بودنـد و حتـی بـا  کمونیسـت ها خـار اتحادیـۀ 
ک فکری و سیاسـی زیادی با او داشـته  و بنا بر اقاریر  وجوه اشـترا
خـودش روزی اسـتاد او بوده انـد و از آنهـا بسـیار چیزهـا آموختـه 
کـه  کسـانی  بـوده )همچـون لویـی بـالن، فویـر بـاخ، هـگل و...( یـا 
بوده انـد،  کمونیسـتی  مشـترک  اهـداف  خدمـت  در  جان نثارانـه 
بـه محـض نشـان دادن انـدک اسـتقاللی، بـا خشـونت، تحقیـر و 
کانـۀ  تمسـخر رفتـار می کـرده. یـک نمونـه از ادبیـات خشـن و هتا
بـه  کـه در پاسـخ  کتـاب فقـر فلسـفه دیـد  را می تـوان در  مارکـس 
عضـو  و  فرانسـه  انقالبـی  رهبـران  )از  پـرودون  فقـِر  فلسـفۀ  کتـاب 

کـرد. کمونیسـت ها( منتشـر  پرطرفـدار در اتحادیـۀ 
مـن  بسـوزانی.  دل   انقالبیـون  و  انقـالب  بـرای  نـداری  حـق  تـو 

نداشـتم. قبـول  را  نظریاتشـان  و  حرف هـا 
کرده بود؟ کسی تو را مجبور  ُخب می توانستی نپذیری. مگر 

آخـر نوشـته ها و حرف هـای آنهـا خیلـی ارتجاعـی، ضـد تاریخـی، 
ضـد انسـانی و به خصـوص ضـد پرولتاریایـی بـود. 

می زنـد.  انـگ  هـم  هنـوز  رئیـس؟  جنـاب  می کنیـد  مالحظـه 
اوسـت. ماهرانـۀ  شـگردهای  از  یکـی  برچسـب زنی 

را  اتهـام و برچسـب  بـاش! اسـتاد  را  آقـا  تـاالر[:  بـه  ]بـا تمسـخر رو 
کـه مـا را ارشـاد می کنـد! مـرا بـرای هیچ وپـوچ بـا غـل و زنجیـر  ببیـن 
بـه اینجـا می کشـند و آن وقت موعظۀ اخـالق و بزرگواری می کنند. 

]همـراه خـودش همـه بـه پاهـای او نـگاه می کننـد.[
گوری  کـدام  ]بـا فریـاد بـه پشـت صحنـه[: آهـای! ایـن حراسـتی ها 
پشـت  ]از  آورده ایـد؟  اینجـا  بـه  این طـوری  را  ایـن  چـرا  رفته انـد؟ 
صحنـه دو نفـر بـا غـل و زنجیرهـای سـنگین می آینـد و به شـتاب 
همـۀ  اسـت.  زنجیـری  آدم  ایـن  می بندنـد.[  را  او  پـای  و  دسـت 
بسـاطمان را بـه هـم می ریـزد. تـا همیـن حـاال هـم خـدا بهمـان 
صحنـۀ  بـه  هجـوم  بـرای  تماشـاچیان  از  ]عـده ای  کـرد.  رحـم 
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رئیس   
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مارکس 

دو نفر بازیگر تماشاچی  

مارکس
همان دو بازیگر  

مارکس

برمی خیزنـد.[ جـا  از  نمایـش 
اعتراض دارم.

کنید. وارد است. بازش 
اعتراض!

بـا  حراسـت  مأمـوران  صحنـه  پشـت  ]از  بگذاریـد.  میلـه  برایـش 
می کشـند.[ حصـار  را  او  دور  و  می شـوند  وارد  آهنـی  میله هـای 

اعتراض!
وارد است.

تـا هـم از شـّر  قربـان! بخشـی از صحنـه را در اختیـارش بگذاریـد 
]مأمـوران  باشـد.  نداشـته  قانونـی  مانـع  و هـم  او خـالص شـویم 
حراسـت میله هـا را از دورش برمی دارنـد و بـا اختصـاص یک سـوم 
جدایـی  میله هـا  بـا  او  و  دادگاه  اعضـای  بیـن  او  بـه  صحنـه 

می اندازنـد.[
و  کامل تـر  روزبـه روز  کـه  قانونـی  خشـونت  می گوینـد  را  ایـن 
گران[ دیدیـد؟  پیچیده تـر می شـود. ]جلـوی صحنـه رو بـه تماشـا
کارگـران انقالبـی  گاهـی  رشـد می کنـد.  کـه آ فقـط در مبـارزه اسـت 
چیـزی جـز زنجیرهـای خـود بـرای از دسـت دادن ندارنـد. اخـالق 

و قانـون فقـط مدافـع منافـع ایـن آقایـان اسـت.
]بـه  ]بـا عصبانیـت و شـعار[: مسـتضعفان جهـان متحـد شـوید. 
پرتـاب  اطـراف  بـه  را  حایـل  میله هـای  و  می رونـد  صحنـه  روی 

می کننـد.[
نه! نه! بگویید پرولتاریای جهان.

کلمـات را نمی فهمیـم، آقـای مارکـس. بـرای مـا عدالـت  مـا ایـن 
مهـم اسـت و شـنیدن حـرف حـق. ]بـه جـای خـود بازمی گردنـد.[
سـرود  می نشـیند.  تماشـا  بـه  خسـته  و  مسـتأصل  حالتـی  ]بـا 

می شـود.[ نواختـه  انترناسـیونال 
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مارکس     
می پرسم    
مارکس   
می پرسم  

مارکس     

انحالل دادگاه و تنهایی راوی با مارکس
و  رئیـس  به جـز  اعضـا  همـۀ  دادگاه،  رئیـس  تنفـِس  اعـالم  ]بـا 
از تـن  مارکـس از روی صحنـه پاییـن می رونـد. لبـاس ریاسـت را 
به درمـی آورم و بـا خشـم به پشـت صحنه می انـدازم. لحظه ای در 
سـکوت، سـردرگمی و حیـرت می گـذرد. بـا عصبانیـت می گویـم[: 

من دیگر به این بازی ادامه نمی دهم.
کنی؟ پس می خواهی در چه نقشی بازی 

در نقش خودم، یک پرسشگر.
بـه صـورت  و  بلنـد  بـا صـدای  تمـام دیالوگ هـا  بعـد  بـه  اینجـا  ]از 

می شـوند[: گفتـه  رفتـن،  راه  و  ایسـتاده  حـال  در  هیجانـی، 
گناه تو چیست؟ مارکس عزیز، می دانی 

کنم. آری! می خواستم جهان را دگرگون 
زمیـن  روی  خدایـان  ولـی  می گویـم[:  و  می شـوم  نزدیـک  او  ]بـه 

. سـتند ا نمی خو
با این حال تغییر خواهد آمد.

به رغم میل خدایان؟
آری، به رغم میل خدایان.

ِکـی؟ ولی آخر 
هیچ کس نمی داند.
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]با اشاره به آسمان می پرسم[: در آن باال هم؟ 
که خواهد آمد. نمی دانم. فقط می دانم 

صبر جهانیان لبریز شده.
هنوز لبریز نشده.

گرفتار است. ولی جهان به تمامی 
همیشه بوده.

کـه دنیـا را فسـاد و تباهـی، دزدی و قتـل و غـارت، و  نمی بینـی 
گرفتـه؟ فرا تعـدی  و  تجـاوز 

نویدبخش است.
بی شرمی است.

مالکیـت  از  بشـر  معایـب  همـۀ  اسـت.  مالکیـت  ذات  بی شـرمی 
نـدارد. پایانـی  بیشـتر  هرچـه  تملـِک  حـرِص  اسـت. 

گرسـنگی، جنـگ و آوارگـی در بخش هایـی از آسـیا  بیمـاری، فقـر، 
بـه هـر  و خاورمیانـه بیـداد می کنـد. بینوایـان جنـوب زیسـت کره 
بـه  را  خـود  تـا  آویخته انـد   نجـات  کشـتی  همچـون  تخته پـاره ای 
آب هـای  در  راه  میـان  در  گاهـی  و  برسـانند  خوشـبخت  جهـان 
اقیانوس هـا غـرق می شـوند. جـان انسـان ها دیگـر ارزشـی نـدارد.

گفتـه بـودم. جهـان نخواسـت سـخن مـرا بشـنود. آنهـا هـم  ایـن را 
کژراهـه رفتند. کـه شـنیدند بـه 

از راه راست تو؟
بله، راه عدالت و برابری.

خوش خیالی شاعرانه! اتوپیای جامعۀ بی طبقه!
امید. فقط امید.

»آینـده- بـه  تـو  عصـر  »آینده  -   بشـارِت«  بربسـته.  رخـت  امیـد 
کـه چقـدر امیـدوار بـودی؟    تهدیـد« تبدیـل شـده. یـادت هسـت 

تمام عصر روشنگری چنین بود.
آری! امیـد بـه پیـروزی بـر طبیعـت، امیـد بـه عقـل، علـم و دانش، 
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شـش  فقـط  روزی  بـه  امیـد  عدالـت،  و  سوسیالیسـم  بـه  امیـد 
کار بـرای همـه و مابقـی را بـه شـکوفایی شـخصیت هنری  سـاعت 
روی  بهشـت  برقـراری  نویـد  کـه  احزابـی  پرداختـن.  فرهنگـی  و 
آیـا  فرو ریختنـد.  قـرن  دو  از  کمتـر  طـی  همـه  می دادنـد  را  زمیـن 
اسـت دنبـال  کافـی  فقـط  مـردم می گفتنـد  بـه  بـاورت می شـود؟ 
کافـی  مـا بیاییـد، پـس از پیـروزی همه چیـز روبـه راه خواهـد شـد. 

کشـتی قـدرت بـه دسـت مـا بیفتـد.  اسـت سـکان 
]با خونسردی می گوید[: فرجام نزدیک است.

کدام فرجام؟
فرجام جهش نهایی. 

کشـتارهای  کـدام جهـش نهایی؟ تعصبات قبیله ای و مذهبی، و 
طبقاتـِی  نهایـِی  نبـرد  جایگزیـن  دسـته جمعی  پنهـاِن  و  آشـکار 

تـو شـده. خوش فرجـاِم 
خوب است.

کـه مرتـب تکـرار  ]بـا عصبانیـت بـه میـان حرفـش می پـرم[: تـو هـم 
کدام  می کنی خوب اسـت، خوب اسـت، فرجام نزدیک اسـت... 

فرجـام؟ چـه چیـز خوب اسـت؟
نبرد بی امان اضداد به فرجام خود نزدیک می شود.

بی رحمانه است.
اسـتثمار  اسـت،  فقـر  آن  دارد  وجـود  بی رحمانـه ای  چیـز  گـر  ا

! تـی طبقا
کـه پـدر تو هنگام تولدت عالئمـی از دیوصفتی در  بیهـوده نیسـت 
گویـی تـو خـود نمـاد  تـو دیـد و مـادرت تـو را طفـل شـادی خوانـد. 

اعـالی جنـگ اضداد هسـتی.
مـن  اسـت.  هسـتی  قانـون  تضـاْد  نخواهـی،  چـه  بخواهـی،  چـه 
کـردم، سرشـت اهریمنـی پـول را.  کشـف و بیـان  فقـط حقیقـت را 
کنونـی  تمـام تنش هـای  بهره کشـی سـرمایه داری جهانـی پشـت 
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اسـت. جنـِگ سـرمایه شـمال و جنـوب و شـرق و غـرب و بی خـدا 
کـه شـیطانی اسـت: نابرابـری و  و باخـدا نمی شناسـد. ایـن اسـت 

اسـتثمار پنهـان.
پولدارها ظاهرًا در امان اند.

فقط ظاهرًا.
خـوب می خورنـد، خـوب می آشـامند و خوب از زندگی شـان لذت 
کامشـان اسـت و خـوب  بـه  بـر خـر مـراد سـوارند! دنیـا  می برنـد. 
کارگـِر خـود را نیـز بـه مصـرف معتـاد  زندگـی می کننـد. آنهـا طبقـۀ 

کرده انـد. 
منتقـل  جنـوب  بـه  را  بحران هـا  می اندازنـد.  راه  جنـگ  خـوب  و 

کرده انـد.
کتیـو و بخـارات  غـرق در آسـایش اند. غـرش بمب هـا، امـواج رادیوا

مسـموم جنـگ بـه آنجاها نمی رسـد.
از خود بیگانه اند. فقیر و غنی هر دو به نوعی از خود بیگانه اند.

از  عارفانـه  گزیده هایـی  ایـن  از  پیـش  می فهمـم.  می فهمـم، 
دست نوشـته های فلسـفی اقتصـادی ات را بـه فارسـی برگردانـده 
کـه زندگـی و اندیشـه هایت را دنبـال  بـودم. از همـان هنـگام بـود 
آمـدی  خوابـم  بـه  کـه  شـدم  عالقه منـد  تـو  بـه  آن قـدر  و  کـردم 
اجـازه  گـر  ا حـاال،  سـردرآوردم.  صحنـه،  ایـن  روی  اینجـا،  از  و 
گزیده هـا  آن  از  زیبایـی  بسـیار  بخش هـای  می خواهـم  بدهـی، 
بـا اشـاره بـه سـمت  را بـرای تماشـاچیان بخوانـم. ]رو بـه تـاالر و 

کنیـد:   گـوش  تماشـاچیان[: 

قــادر  کــه  فردیت هاســت  عمومــی  آشــوب  پــول 

بــه  را  انســان ها  و  وارونــه  را  حیثیت هــا  اســت 

ــخصیت های  ــا ش ــاد ب ــاوت و متض ــخصیت هایی متف ش

واقعی شــان تبدیــل کنــد... پــول کــه مضمــون و در 
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عیــن حــال ارزش اســت همه چیــز را در هــم آمیختــه و 

مبادلــه می کنــد؛ اغتشــاش و از جــای خــود کنــده شــدن 

جهانــِی همه چیــز، و بنابرایــن جهانــی وارونــه، آشــفتگی 

ــی و  ــای طبیع ــی خصلت ه ــی متام ــوب و باژگونگ و آش

ــول. ــت پ ــت رسش ــن اس ــانی. ای انس

بلـه. »اگـر تـو بـاور داشـته  باشـی که انسـان به مثابۀ انسـان اسـت 
بـا جهـان  او  رابطـۀ  و  تحقـق می دهـد  را  کـه خویشـِن خویـش 

به مثابـۀ رابطـه ای انسـانی اسـت، دیگـر منی توانـی عشـق را جـز با 

عشـق، و اعتـاد را جـز بـا اعتـاد مبادله کنـی. اگر تـو بخواهی از 

هـر لـذت بـری، بایـد انسـانی بافرهنگ باشـی. اگـر بخواهی روی 

دیگـر انسـان ها نفـوذی اعـال کنـی، الجـرم بایـد انسـانی باشـی 

کـه دارای رفتـاری حیات بخـش و برانگیزاننـده نسـبت بـه دیگـران 

اسـت.«   

کـه  از ایـن چیـزی اسـت  می خواهـی بگویـی مقـام انسـان باالتـر 
هسـت؟ کنـون  ا

آری. بقیۀ چیزها سراب است. سراب!
ک است. خیلی وحشتنا

همـه  بدبخت انـد،  همـه  بی عدالتـی  و  نابرابـری  شـرایط  در 
کارگـر  ازخودبیگانه انـد؛ هـم اسـتثمارگر، هـم استثمارشـونده، هـم 

سـرمایه دار. هـم  و 
اقیانـوس بدبختـی مقـدور  راسـت اسـت. جزیـرۀ خوشـبختی در 
اسـتخوان های  جویـدن  حـال  در  بشـر  افـراد  آحـاد  نیسـت. 

. نـد یگر یکد
گاه نیستند. ولی نمی بینند، آ

گاه نیستند؟ از چه چیز آ
از اینکه با نابودی محیط زیست همه نابود می شوند.

چرا محیط زیست را نابود می کنند؟
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که  بـه خواسـت آنهـا نیسـت، جبـر نظام سـرمایه اسـت. نمی بینی 
کشورهای به اصطالح متمدن شمال، همان ازمابهتران،  بعضی 
کـه انـواع انجمن هـای حمایـت از حیوانـات را دارند، زیر  همان هـا 

بـار پیمان هـای بین المللی محیط زیسـت نمی روند؟
کانادا و آمریکاست؟ منظورت 

بله.
که زیر بار آن نرفت.   چین هم 

نظـام  در  مصـرف  و  تولیـد  موتـور  بـود.  تولیـد  رشـد  بـرای 
می گیـرد. بیشـتری  شـتاب  روز  هـر  سـرمایه داری 

کمونیست هم؟ چین 
انقـالب  اوایـل  مـال  کمونیسـم  آن  نیسـت.  کمونیسـت  دیگـر 
پیوسـت،  بـه جهـان سـرمایه داری  رسـمًا  کـه  بـود. شـوروی هـم 
اردوگاه  کوچـک در  فقـط چنـد جزیـرۀ  نـوع دولتـی اش.  از  البتـه 

ویتنـام. و  شـمالی  کـرۀ  کوبـا،  مانـده؛  باقـی  سوسیالیسـم 
آنها را تأیید می کنی؟

خیر! آنها هم به زودی از نفس خواهند افتاد.
سرشـت  بـر  مبتنـی  هسـتی باور  توسـعۀ  الگـوی  نیسـت  بهتـر  آیـا 
کائناتِی انسـان را جایگزین توسـعۀ سـرمایه داری و سوسیالیستی 
کـرد؟ جایگزیـن تمـام الگوهـای مبتنـی بـر تولیـد و مصـرِف هرچـه 
کـه ضامـن حفاظـت از محیط زیسـت و ارتقـای  بیشـتر، به طـوری 

کیفیـت آن باشـد؟
منظورت الگوی توسعۀ پایدار است؟

آشـتی  و  همسـازی  طبیعـت،  دامـن  بـه  بازگشـت  ایـن؛  از  باالتـر 
کـه سـرمایه داری می خواهـد  بـر آن، آن گونـه  نـه چیرگـی  و  بـا آن 
و تقریبـًا همـۀ تمـدن مـدرن در قـرن نوزدهـم و تـا همیـن اواخـر 
می خواسـت. آیـا تـو خـود در آرزوی پیـروزی بـر طبیعـت نبـودی؟ 
بـه  نسـبت  حرمـت  بـا  جـز  و  اسـت  کائناتـی  موجـودی  انسـان 
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نمی شـود. خوشـبخت  طبیعـت 
سوسیالیسـم  جهـت  در  جـز  نمی توانـد  باشـد  خـوب  هرچـه 
کـه بـر پایـۀ  کاذب  باشـد. حـرِص تملـک نیـاز می آفرینـد، نیازهـای 

اسـت. اسـتوار  تخریب-سـاخت 
که شـیطانی اسـت؟ دور باطـل تولید/مصرف.  آیـا همیـن نیسـت 

تولیـد هرچـه بیشـتر و الجـرم مصـرف هرچه بیشـتر.
که شیطانی است. کاذب بازار است  نیازهای 

یـک  دیگـر،  مـزۀ  یـک  دیگـر،  یک جـور  دیگـر،  چیـز  یـک  روز  هـر 
کـه شـیطانی  ترفنـد جدیـد، یـک بسـته بندی جدیـد. ایـن اسـت 
اسـت. فرزنـدان مـا، جوانـان دهـۀ اول هزارۀ سـوم، مـذاق و حس 
کی هـای  چشـایی طبیعـی خـود را از دسـت داده انـد. حتـی خورا

طبیعـی بایـد هـر روز بـه رنـگ تـازه ای درآیـد، رنـگ شـیطان. 
محصـول  کاذب  نیازهـای  اسـت.  شـیطانی  کـه  اسـت  ایـن  بلـه، 

اسـت. نزدیـک  فاجعـه  اسـت.  سـرمایه داری  شـیطان 
می شـکنی؟  سـرمایه داری  نظـام  سـِر  را  کاسـه کوزه ها  همـۀ  چـرا 

اسـت. بیمـار  بنیـاد  از  کنونـی  تمـدن 
اسـت.  بیشـتر  هرچـه  تملـک  و  مالکیـت  کنونـی  تمـدن  جوهـر 

اسـت. جهـان  مالک الرقـاب  پـول  پرسـتش 
آیا تو در زمان خودت همۀ حقایق را دیده بودی؟

یک چیزهایی را ندیده بودم.
در عوض یک چیزهایی را هم خیلی خوب دیده بودی: سّیالیت 
کارتل های  و  تراست ها  و  بانک ها  آن،  شدن  جهانی  و  سرمایه 

غول پیکر.
آری، آری. جهانی شدن سرمایه.

کی از جهانی شـدن  کنونی حا آیـا جنگ هـا، نزاع هـا و ناامنی هـای 
همه چیز نیسـت؟

یک پارچه تـر  روز بـه روز  جهـان  تیـره روزی.  و  بهـروزی  حتـی  آری. 
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کـه چیـزی بـرای از دسـت دادن ندارنـد بایـد بـه  می شـود. آنـان 
حـق خـود برسـند.

منظورت قریب الوقوع بودن فاجعۀ نهایی است؟
فاجعـۀ  آن  از  سوسیالیسـتی  جهانـی  انقـالب  یـک  فقـط  آری! 

کـرد. خواهـد  پیش گیـری  نهایـی 
کارگری؟ انقالب 

کـه باید خـود را نجـات دهد.  کـه بشـر اسـت  بلـه. مهـم ایـن اسـت 
خداونـدی جز او نیسـت.

کمی هم دربارۀ عقاید فلسفی ات بپرسم؟ اجازه می دهی 
مـن بـرای همیـن اینجـا هسـتم. امـا وقت زیـادی نـدارم. به زودی 

احضـار خواهم شـد.
منظور تو از ماتریالیسم چیست؟

تقدم ماده و وحدت مادی جهان.
نبـود  وحدتـی  گـر  ا کـه  می فهمـم  می فهمـم.  را  مـادی  وحـدت 
از  کـی  حا خـود  علمـی  قوانیـن  نداشـت.  وجـود  نظمـی  و  قانـون 
و  مبادلـه  مشـترک،  فهـم  و  زبـان  اسـت.  جهـان  مـادی  وحـدت 
کـه می فهمـم  کـی از وحـدت اسـت. آن طـور  تعامـل انسـان ها، حا
اصـاًل شـاید وحـدت مـادی یعنـی هسـتی، چـون آشـوب با هسـتی 
امـا  می فهمـد.  مـا  ذهـن  کـه  آن طـور  کـم  دسـِت  دارد؛  مباینـت 

تقـدم مـاده یعنـی چـه؟
یعنی واقع گرایی.

چگونه؟
که جهان را آفرید.  برخالف نظر فالسـفۀ ایده آلیسـت، شـعور نبود 

شـعور خود محصول عالی و نهایی ماده اسـت. ابتدا ماده بود.
چطور این را دانستی؟

کجا می تـوان پیدا  ایـن تنهـا چیـز قابـل اعتمـاد اسـت. شـعور را در 
کرد؟
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کرد؟ کجا می توان پیدا  ازلّیت و ابدیت ماده را در 
این یک فرض است. بدیهی اولیه.

بدیهی محصول ذهن؟
چرا محصول ذهن؟

و  ذهـن  محصـول  پوسـتوال،  هـر  اولیـه،  بدیهـی  هـر  اینکـه  بـرای 
توسـت. و  مـن  اندیشـۀ  محصـول  شناساسـت،  فاعـل 

کالبد است. ُخب بدیهی اولیۀ من 
ایـن خـود نوعـی  آیـا  امـا بدیهـی مفـروض ذهـن.  بدیهـی اسـت. 

نیسـت؟ ایده آلیسـم  تـو  زبـان  بـه  یـا  اصالـت ذهـن 
کالبد، واقعیتی انکارناپذیر است. خیر. 

منظورت هستِی مادی است؟
چـرا جـدل می کنـی؟ البـد بـاز می خواهـی بگویـی صفـت مـادی را 

کـرده ام! بـه هسـتی تحمیـل 
به هیچ وجه. فقط می خواهم حرف هایت را بهتر بفهمم.

اساسـًا  کالبـد  بفهمـی.  را  کالبـد  مفهـوم  کـن  سـعی  پـس  ُخـب، 
اسـت. مـادی 

با تمام عملکردهایش؟
آری.

کارگر اسـت  یـک چیـز دیگـر... تـو معتقـد بـودی ارزش اضافی حق 
و نـه حـق صاحب سـرمایه.

آری چنین است. 
مخالـف نیسـتم، چـون تأویلـی از »ربا« نزد مسـلمانان تا حدودی 
و  دینـی  عقیـده ای  آن  ولـی  توسـت.  اضافـی  ازرش  بـه  نزدیـک 
دسـتگاه  در  تـو  اسـت.  الهـی  جهان بینـی  و  اخـالق  بـر  مبتنـی 

آوردی؟ کجـا  از  را  اصـل  ایـن  فلسـفی ات 
کدام اصل را؟

کارگر است. اینکه ارزش اضافی از آِن 
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غیر از این چگونه است؟
کنون بوده. که تا همین وضعیتی 

اعتـراض دارم. جـان  بـه همیـن وضـع  اولیـه. مـن  کمـون  از  غیـر 
کنـم آنچه هسـت لزومـًا طبیعی  کـه تفهیـم  سـخن مـن ایـن اسـت 

و خـوب نیسـت.
دسـت  در  اولیـه  کمـون  از  اعتمـادی  قابـل  و  مسـتند  اطـالع  آیـا 

؟ هسـت
آژیـر  و  می کنـد  زدن  چشـمک  بـه  شـروع  صحنـه  قرمـز  ]چـراغ 

می رسـد.[ گـوش  بـه  مالیمـی 
وقت من تمام شد.

]باعجله و شتابزده می گویم[: یک پرسش دیگر، مارکس عزیز...
کن! عجله 

طـی  بشـریت  خوشـبختی  بـرای  گونـی  گونا راه هـای  کنـون  تا
و  دوسـتی  و  صلـح  راه هـای  انقالبـی،  خشـونت  راه هـای  شـده؛ 
گانـدی راه عدم  راه هـای میـان ایـن دو. تـو راه خشـونت را رفتـی و 
کـه مثـل مـن بیـن تـو و  خشـونت را. حـاال مـن مانـده ام و آنهایـی 

کرده انـد. گیـر  گانـدی 
بـرای اینکـه خـدای تـو هـم جبـار اسـت و هـم رحمـان، هـم قهـار 

و هـم غفـار. 
کدام یک سرانجاِم بشریت را رقم خواهد زد؟ به نظر تو 

خواهی دید.
کی؟

به زودی. یا نابودی تمام زیست کره یا رستگاری نهایی.
گزیده هـای زیبایـی از فاوسـت گوتـه  گفتـی نابـودی و مـرا بـه یـاد 
دست نوشـته های  در  کـه  انداختـی  شکسـپیر  آتنـی  تیمـون  و 

بـودی. کـرده  نقـل  فلسـفی ات 
آری. آثارشـان را خیلـی می خوانـدم، حتی بـرای فرزندانم، آن هم 
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 ]ندای آسمانی[
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به زبـان اصلی.
آیا گوته و شکسپیر هم مثل تو می اندیشیدند؟

کارم آمد. به  هرچـه بـود، سخنانشـان برایـم الهام بخـش بـود و بـه 
گـوش فراده. تیمـون آتنی شکسـپیر 

زر! زر نــاب، درخشــان، پربهــا! نــه، خــدای آســان، 

مــن دلــدادۀ خودباختــه ای نیســتم... انــدک مایــه ای از 

ایــن زر می توانــد ســیاه را ســفید کنــد، زشــت را زیبــا، 

ناحــق را حــق، فرومایــه را رشیــف، پیــر را جــوان، بــزدل 

را دالور... 

به تدریـج  قرمـز  نـور  حالـی  کـه  در  می افتـد،  رمـق  از  آرام آرام  ]آژیـر 
کـه در حـال بـاال آمـدن اسـت و  خ تبدیـل می شـود  بـه شـفق سـر

می شـود.[ شـنیده  بهتـر  شـهرزاد  سـمفونی  همزمـان 
آری! 

و رو به سوی تاالر متن را ادامه می دهم:

ایــن زر کــه کاهنــان و خادمــان را از محرابتــان دور 

ــرون  ــان بی ــر رسش ــران را از زی ــش محت ــد، بال می کن

را  ســوگندها  بــراق  زردرنــِگ  بــردۀ  ایــن  می کشــد. 

تضمیــن و آنهــا را باطــل می کنــد، لعنت شــدگان را 

می آمــرزد، رنگ پریــدۀ جذامــی را پرســتش می کنــد، 

می دهــد،  عنــوان  و  می نشــاند  تخــت  بــر  را  دزدان 

حمــد و ســپاس نصیــب جایــگاه مسندنشــینان می کنــد. 

ــه  ــه حجل ــان ب ــم گری ــا چش ــوه زن را ب ــه بی ــت ک اوس

ــرد.  می ب

مارکس با هیجان ادامه می دهد:   
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ســنگ محــک متامــی قلب هــا، آشــوبگر برشیــت بــرای 

اینکــه بــردۀ تــو شــوند انســان ها، بــا نیــروی خــود آنهــا 

ــی ها و  ــا وحش ــی ت ــر درمی افکن ــات ویرانگ را در منازع

ــان باشــند. ــاب جه ــات مالک الرق حیوان

کـه در حال عروج  ]در حالـی  کـه بهـت زده بـه مارکـس نـگاه می کنم 
بـه آسـمان اسـت، فریاد می زنـم[: نرو!

]دست تکان می دهد[: نمی شود! هر چیزی سرآمدی دارد.
کم دوباره بیا. دست 

گشت. گر خدایان روی زمین بگذارند، برخواهم  ا
ِکی؟

نمی دانم.         
چرا؟... 

جوابـی نیامـد. بـال درآورده بـود، دو بال بزرگ روی شـانه هایش. 
همچنـان بـه او چشـم دوختـه بـودم. یک بـار آرام بال هایـش را بـه 
هـم آورد و چنـد متـر بـاال رفـت، سـبک و شـناور. بـال دیگـری زد و 

گهـان غیب شـد. بـال دیگـر، و نا
نمی شـد.  دیـده  هیچ چیـز  مطلـق.  ظلمـات  تاریـک،  صحنـۀ 
او  دنبـال  بـه  سـرگردان  و  حیـران  بـود.  شـده  محـو  همه چیـز 
کشـیدم. احسـاس  می گشـتم. خسـته و درمانـده روی زمیـن دراز 
کـردم خـودم نیـز در حـال محـو شـدن هسـتم. پلک هایـم روی هم 
افتـاد. در جنگلـی انبـوه و تاریـک، در هوایی طوفانی، ابرهای تیره 
گرفت... تندرهای پی درپی و رعدوبرق های  و سـرخ آسـمان را فرا
کار نبود.  ک همه چیـز را بـه آتش می کشـید. اما بارانـی در  وحشـتنا
خ شـده بـود. از همه جـا آتـش برمی خاسـت.  آسـمان و زمیـن سـر
گلوله هـای مـذاب آتشـین از آسـمان بـر زمیـن می باریـد. در حالـی  
کـه نمی دانـم چنـد لحظـه، چند ماه یا چند سـال در خواب به سـر 

بـرده بـودم. رؤیـا در رؤیـا! همه چیـز آرام شـده بـود.
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هابیل به برادر خود، قابیل:سورۀ مائده، آیۀ 28
کشـتن مـن بگشـایی، مـن دسـتم را  گـر تـو دسـتت را بـرای  ا

کـرد. بـه سـوی تـو بـرای کشـتن تـو دراز نخواهـم 
کم. من از پروردگار جهانیان بیمنا
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گاندی تنها با 
کمـی شـبیه صحنـۀ  گشـودم. خـود را در وضعیتـی یافتـم  چشـم 
درخـت  یـک  راسـت،  سـمت  در  بـزرگ  صخـرۀ  یـک  حـوا:  و  آدم 
کـه  مالیـم،  سایه روشـن  بـا  سـیب،  درخـت  جـای  بـه  کهـن  بیـد 
و  چـپ،  سـمت  در  داده  تکیـه  آن  بـه  براقـی  سـیاِه  تخته  سـنگ 
از  عبـور  و  مـن  کنـار  از  مالیمـی  چرخـش  بـا  کـه  لـی  زال آب  جـوی 
گنـدم زار دوردسـت در سـمت چـپ می شـد. جلـوی صحنـه وارد 
کـردم. نـه از شـیر  کنجـکاوی وارسـی   همه جـا را بـا تعجـب و 
و بـره و خرگـوش و مـار خوش خط  و خـال خبـری بـود و نـه از آدم و 
کـه در مه سـنگینی  گهـان انـگار چیـزی در انتهـای صحنـه  حـوا. نا
سـنگین  مـه  نمی شـد.  دیـده  چیـزی  آمـد.  فـرود  بـود،  فرورفتـه 
کـه از  به تدریـج سـبک و بـه هالـه ای سـفید و نورانـی تبدیـل شـد 
گشـاِد بـدون دوخـت و دوز و دگمـه و  درون آن پیرمـردی بـا شـلوار 
زیـپ بـا شـالی سـفید از جنـس و رنـگ همـان پارچـه روی شـانه و 
کـه هندی ها  کمـی شـبیه لبـاس رسـمی راهبـان بودایـی  باالتنـه، 
بـه آن »هوتـی« می گوینـد بیـرون آمـد. چوبـی بـه جـای عصـا در 
بـا  کتـاب در دسـت دیگـر و زیـر بغـل داشـت.  یـک دسـت و سـه 
عینکـی ذره بینـی و قیافـه ای بسـیار مهربـان و دوست داشـتنی. 
صـدای  رسـید.  گوشـم  بـه  زدن هایـی  بـال  صـدای  او  دنبـال  بـه 
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گفت   
پرسیدم   
پاسخ داد   
پرسیدم      
        پاسخ داد      
پرسیدم    

پرسیدم   
پاسخ داد    

گفت     
پرسیدم     
پاسخ داد    
پرسیدم     
پاسخ داد    
پرسیدم    

برخاسـتم  کبوترهـا.  آرام بخـش  بغبغـوی  و  نشسـتن  زمیـن  بـه 
کبوترهـا را شـمردم؛  کـه بـه صخـره تکیـه داده بـودم  و در حالـی 
کهن رفت.  چهـل تـا بودنـد. پیرمـرد آهسـته به سـوی درخت بیـد 
گذاشـت. روی زمیـن  کتـاب را روی تخته سـنگ سـیاه  سـه جلـد 
سـمت  در  مـن  کـه  داد  تکیـه  تخته سـنگ  بـه  طـوری  و  نشسـت 

چـپ او بـودم.
]با صدای مهربانی پرسید[:

گرفته ای مرِد نیک؟  چرا این قدر 
مـن  بـا  پرسـیدم[:  می گویـد.  سـخن  مـن  بـا  نفهمیـدم  ]ابتـدا 

؟ هسـتی
آری با توام، مرِد نیک. 

کجایم نیک است؟ من 
که در جست وجوی حقیقتی. اینجا 

که به آن تکیه داده ام؟ منظورت همین سنگی است 
کنون و همین جا. آری. هم ا

کجا فهمیدی در جست وجوی حقیقتم؟ تو از 
گفت[: از آنجا. ]با اشاره به آسمان 

آنجا؟
آری. مـن از آنجـا همه چیـز را می بینـم. رفیقـت، مارکـس، را هـم 

دیـدم.
گفتم[: او رفت. ]با اندوه 

برای همین من آمدم.
چرا؟

کمک به تو. برای 
چرا؟

برای اینکه در جست وجوی حقیقتی.
کجا آمده ای؟ حاال از 
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کهکشان راه شیری. کهکشانی خیلی باالتر از  از ستاره ای در 
چگونه آمدی؟

که می بینی. همین گونه 
کنم؟ قیافه ات آشناست. تو را چه خطاب 

هرچـه  تـو  ولـی  اسـت.  گانـدی  کارامچانـد  مهانـداس  مـن  اسـم 
کـن. خطابـم  می خواهـی 

گاندی جـی،  بلـه. شـناختم. سرگذشـتت را خوانـده ام. ماهاتمـا 
بابـو، رهبـر آزادی و مبـارز اسـتقالل هنـد.

و  صلـح  در  همه چیـز  بـا  نمی کنـم،  مبـارزه  هیچ چیـز  بـا  مـن 
. م سـتی ا ا ر

حتی با انگلیسی ها؟
حتی با انگلیسی ها.

کـه سـرزمین تـو را در قرن هجدهم اشـغال و هموطنانت  آِخـر آنهـا 
کردند. را نزدیک دویسـت سـال ذلیل 

آنهـا  می کردیـم.  اصـالح  را  خـود  بایـد  هـم  خودمـان  ولـی  آری. 
دادنـد. یـاد  مـا  بـه  چیزهـا  خیلـی 

به تو هم؟
حقـوق  لنـدن  در  هسـتم.  آنهـا  مدیـون  مـن  هـم.  مـن  بـه  آری، 
ثـورو  و  راسـکین  جـان  مثـل  بـزرگ  شـخصیت های  از  خوانـدم. 
بسـیاری چیزهـا آموختـم و آموزه هایشـان را در جنبـش آزادی و 
اسـتقالل بـه کار بـردم. در جنبـش اسـتقالل هندوسـتان دوسـتان 

آنهـا داشـتیم. از میـان  خوبـی 
خسـته ات  چیسـت؟  آورده ای  خـود  بـا  کـه  کتاب هایـی  ایـن 

؟ نمی کنـد
گاوادگیتا. نه ابدًا. با آنها زندگی می کنم. انجیل، قرآن و با

کامل نخوانده ام. من غیر از قرآن هیچ کدام را به طور 
گاوادگیتا برایت بخوانم؟ مهم نیست. می خواهی چیزی از با

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


از ناسوت تا الهوت

گفتم174
گفت         

چند قطعه بخوان. شاید عالقه مند شدم.
کن. ]با اشاره به آسمان[: بخوان!  گوش   خوب 

]صدای آسمانی[:

آن کس نزد من گرامی است

که وجودش عاری از بدخواهی است

و نفرت را با عشق پاسخ می گوید.

اندیشۀ ما و من را در او راهی نیست

و لذت و امل به چشمش یکی است.

خویشن دار، رحیم و استوار

قانع است و بردبار

و دل و جانش را ارزانی من داشته است

پس چنین کسی نزد من گرامی است.

نه می آزارد و نه آزرده می گردد.

از شعف و رقابت و ترس خود را وارسته است.

بد و خوب زندگی را پذیرفته

و شکایت را ترک گفته. 

درونش را از آلودگی ها زدوده

دربند عایق نبوده و گوش به فرماِن من است.

دوست و دشمن را عاشق است

نه آفرین ها تشویقی است برایش

نه نفرین ها مانعی در راهش.

در گرما هان گونه است که در رسما

در رنج هان گونه است که در شادی.

از تعلقات خود را رهانیده

و از حصار خودخواهی ها به بیرون خرامیده.

در دلش جنگی نیست و ایانش قوی است
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پس چنین کسی نزد من گرامی است.

کنـار جـوی آب نشسـتم،  کـم شـد.  ]سـکوتی سـنگین بـر فضـا حا
آبـی بـه سـر و صورتـم زدم، در حالـت ایسـتاده، روبـه روی او، بـه 

گفتـم[: خیلـی سـخت اسـت. درخـت تکیـه دادم و 
چه چیز سخت است؟

این طوری بودن.
که بیفتی آسان می شود. راه 

خودت؟
هنوز در راهم.

]با تعجب[: چه راه طوالنی ای؟
مشیت است.
کدام مشیت؟

زندگی. مرگ و زندگی.
کمی از سرگذشت خودت برایم بگو.

در سال 1869 در پوربندر به دنیا آمدم.
مـا در فارسـی هـم پـور داریـم هـم بنـدر. خیلـی جالـب اسـت. تـو 

خودمانـی. از 
همه از یکدیگریم.

در  پیکرند/کـه  یـک  اعضـای  بنـی آدم  می گویـد:  مـا  شـاعر  بلـه. 
گوهرنـد. یـک  ز  آفرینـش 

کن: گوش  حاال 
به گوشم.

کتاب خاطراتم برایت بخوانم؟ از 
بخوان.

شـنیده  دوبـاره  آسـمانی  صـدای  و  می کنـد  اشـاره  بـاال  ]بـه 
: ] د می شـو
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جــدول رضب را به زحمــت یــاد گرفتــم. ذهنــی کنــد 176

ــو  ــم رو و ترس ــیار ک ــتم. بس ــف داش ــه ای ضعی و حافظ

بــودم. همــواره وحشــت دزدان، ارواح و مارهــای بــزرگ 

ــه را  ــدن از خان ــارج ش ــت خ ــب ها جرئ ــود. ش در دمل ب

نداشــتم. از تاریکــی ســخت می ترســیدم. خوابیــدن در 

ــود.  ــم ناممکــن ب ــاً برای تاریکــی تقریب

در  ولـی  کنـی  تعجـب  شـاید  گفـت[:  و  شـد  برقـرار  ]سـکوتی 
از  ]پـس  گرفتنـد.  زنـی  بـه  برایـم  را  کاسـتوربای  سیزده سـالگی 
کرد و صدای آسـمانی ادامه داد[:  لحظـه ای دوبـاره بـه باال اشـاره 

ــه او فکــر می کــردم. فکــر شــنیدن  در مدرســه مــدام ب

صــدای زنــگ، بــه خانــه رفــن و دیــدن او همــواره 

درونــم را می انباشــت... هــر شــب تــا دیروقــت بــا 

وراجی هایــم او را بیــدار نگــه می داشــتم... او هیــچ 

هــم  تاریکــی  در  نداشــت؛  ارواح  و  مــار  از  ترســی 

ــرود... در  ــد ب ــش می خواه ــه دل ــا ک ــت هرج می توانس

مدرســه مرتــب رد می شــدم. عاقبــت بــه پیشــنهاد 

عمویــم بــرای تحصیــل در رشــتۀ حقــوق بــه لنــدن 

رفتــم، البتــه بــا فــروش جواهــرات کاســتوربای و کمــک 

بــرادرم. هنــگام عزیمــت بــه لنــدن مــادرم بــرای نزدیــک 

نشــدن بــه ســه چیــز از مــن قــول گرفــت: الــکل، 

گوشــت و زن. 

]سکوت برقرار شد و دوباره صدای آسمانی ادامه داد[:

قلبــم  می اندیشــیدم.  کشــورم  و  خانــه  بــه  مــدام   

بــود... مــادرم  از عشــق  همــواره رسشــار 
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گانـدی ادامـه داد: بـا ایـن حـال تـا سـه مـاه پـس از ورود بـه لنـدن 
کـراوات می زدم  فکـر می کـردم بایـد یک جنتلمن انگلیسـی شـوم. 
و موهایـم را بـا بـرس انگلیسـی شـانه می کـردم. ویولـون و رقـص 
گرفتـم. حتـی خیـال می کـردم پیشـرفت انگلیسـی ها به دلیـل  یـاد 
بـه  بـودم  داده  قـول  مـادرم  بـه  چـون  امـا  اسـت،  گوشـت خواری 
سـختی های  تمـام  بـا  و  بـود  زحمتـی  هـر  بـه  کـردم.  وفـا  قولـم 
زندگـی در غربـت، پـس از سـه سـال و بـا پایـان تحصیـل حقـوق، 
کانـون وکال و دادگاه عالـی درآمـدم. بـا شـنیدن خبـر  بـه عضویـت 
پنهـان،  چـه  تـو  از  برگشـتم.  هنـد  بـه  سراسـیمه  مـادرم  بیمـاری 
هنـد  در  دومـم  نـوزاد  بـا  را  همسـرم  عاقبـت  بـودم.  بیـکار  مدتـی 
گذاشـتم و بعـد از بسـتن قـراردادی یک سـاله بـا شـرکت دادا  تنهـا 

عبـداهلل بـه آفریقـای جنوبـی رفتـم.
نـژادی  تبعیـض  بـه  و  انداختـی  راه  اعتصـاب  کـه  نبـود  همان جـا 

کـردی؟ اعتـراض 
آنجـا اولیـن تجربه هـای مشـارکت در مقاومـت و نافرمانـی مدنـی 

آوردم.  به دسـت  را 
کوپۀ قطار بیرونت انداختند... که از  گویا همان جا بود 

درسـت اسـت. ]از جـای خـود برخاسـت و بـا اشـاره به پردۀ پشـت 
کن! صحنـه ادامـه داد[: نـگاه 

کوپۀ درجه یک  کـه چطـور مأموران قطـار او را از  ]روی پـرده دیـدم 
اینکـه  بـا  بـود.  توهین آمیـز  و  رقـت آور  خیلـی  انداختنـد.  بیـرون 
او  بـا  بـودم،  نکـرده  تجربـه  را  رویـداد  ایـن  شـبیه  هرگـز  خـودم 
رفتـن  راه  بـه  او شـروع  و همـدردی می کـردم.  یگانگـی  احسـاس 

بـود[. کـرده 
خیلی ناراحت شدی؟

ُخب معلوم است.
کـه از آن بچـۀ خجـول بـه یـک معتـرِض مقـاوم تبدیل  چطـور شـد 
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شدی؟
نمی دانم. یک باره اتفاق افتاد.

چه اتفاقی؟
نمی دانم. یک اتفاقی.

زاهدانـه ای  و  سـاده  زندگـی  کـه  بـود  اتفـاق  همـان  به خاطـر  آیـا 
کـو؟ نخ ریسـی ات  دوک  و  ُبـز  راسـتی،  کـردی؟  پیشـه 

آنجاسـت. نمی بینـی؟ ]تصویـر متحـرک روی پـردۀ عقـب صحنـه 
بـز او را در حـال جسـت وخیز و علـف خـوردن نشـان می دهـد[.

کو؟ ُخب دوک نخ ریسی ات 
کـن! ]دوک نخ ریسـی از بـاالی  کـن! چشـم هایت را بـاز  ُخـب نـگاه 
کار بـا آن  گرفـت، نشسـت و مشـغول  صحنـه جلویـش آمـد. آن را 

شد[.
]بلندگوی صحنه[: خودبسندگی، بی آزاری و قناعت.

تجربۀ خوبی بود؟
خیلی خوب. زیبا و تمام عیار.

کمی دربارۀ عقاید و نظریاتت بپرسم؟ اجازه می دهی 
که وقت زیادی ندارم. بپرس مرد نیک اما بدان 

کـرد. نکنـد تـو هـم می خواهی  گفـت و پـرواز  مارکـس هـم همیـن را 
کنی؟ پـرواز 

هر چیزی سرآمدی دارد.
کـه وقتـت تنـگ اسـت از مهم تریـن سـؤال شـروع می کنـم.  حـاال 
راه  دارم.  دوسـت  را  دوتـان  هـر  کـرده ام.  گیـر  مارکـس  و  تـو  بیـن 

بـروم؟ را  کدامتـان 
راه خودت را.

کرده ام. گم  درمانده ام. راهم را 
کن! پیدا 

چگونه؟
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آن را بخواه!
فقط بخواهم؟

آری، فقط بخواه!
کرده ام. که پیدا  گمان می کردم  روزی 

خوب است.
کـه  تـو هـم  گفتـم[: چـه چیـز خـوب اسـت؟  ]بـا فریـاد و اعتـراض 
مرتـب همیـن را تکـرار می کنـی. خـوب اسـت، خـوب اسـت. چـه 

اسـت؟ چیـز خـوب 
جست وجو.

خیلی مسخره است.
خوب است.

کـه می گویـی خـوب اسـت. ]بـا فریـاد[: آخر چـه چیز خوب  بـاز هـم 
است؟!

گفت[: جست وجو. ]با صدای بلند 
تعجب می کنم.

بلـد  دیگـری  چیـز  نیـک.  مـرد  می بخشـی  داد[:  پاسـخ  ]به آرامـی 
. نیسـتم

کردم پاسخ همه چیز را می دانی. من خیال 
همه چیز را همگان دانند.
پس تکلیف من چیست؟

تکلیفت را خودت می دانی.
که از تو نمی پرسیدم. گر می دانستم  ا

خوب است.
که مثل  گر خوب بـود  کـردی! ا کـه تکرار  گفتـم[: بـاز هـم   ]بـا فریـاد 

تـو بـودم یا مثـل مارکس.
همین خوب است.

کدام؟
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که خودت باشی. همین 
یعنی نه تو و نه او؟

آری، نه من و نه او. فقط خودت. راه خودت را برو.

کردند و بعضی ها راه تو را. بعضی ها راه او را انتخاب 
که هیچ یک به جایی نرسیدند. دیدی 

کسی به جایی رسید؟ چه 
که راه خود را رفت. کس  آن 

مگر چند تا راه داریم؟
به عدد خالیق.

گر این است اختالفی بین شما دو نفر نیست. ُخب پس ا
اختالف در مسیر است. هدف یکی است.

ک معتقـد بـودی: یگانگـی  ک بـرای هـدف پـا ولـی تـو بـه وسـیلۀ پـا
وسـیله و هـدف.

او دانشمند شریفی بود.
]بـا فریـاد و رو بـه تـاالر پرسـیدم[: چطـور ممکـن اسـت؟ مارکـس 
گانـدی، صلـح و  خشـونت انقالبـی را توصیـه می کـرد. ایـن مـرد، 
رواداری را نسـبت بـه همـه حتـی بـه انگلیسـی های اسـتثمارگر در 
گرفـت. ]بـه سـوی او برگشـتم و ادامـه دادم[: تـو حتـی در  پیـش 
کمـک انگلیسـی های  جنـگ جهانـی اول در آفریقـای جنوبـی بـه 
حمـل  کیلومتـر  چهـل  تـا  را  مصدومـی  گاهـی  و  رفتـی  غاصـب 
هنـدی اش  فرمانـداران  و  ملکـه  تحلیـف  مراسـم  در  می کردیـد. 
را  همـه  مارکـس  می کـردی.  وفـاداری  ابـراز  و  می یافتـی  حضـور 
درسـت  می گـذاری.  ج  ار همـه  بـه  تـو  ولـی  انداخـت  مـی  دسـت 
بشـر  بـرای  و  بودیـد  بشـریت  خیرخـواه  شـما  دوی  هـر  کـه  اسـت 
روش  در  عمـده  تفـاوت  چنـد  امـا  داشـتید،  بهشـتی  آرزویـی 
رسـیدن بـه بهشـت داشـتید. تـو هـدف محـدودی داشـتی و بـه 
گرچـه تمامـًا به ارتقـا و اصالح هندی ها  آن رسـیدی: آزادی هنـد. 
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نرسـیدی. امـا او یـک هـدف بزرگ جهانی داشـت. و تازه با جهان 
کارگـر سـر جنگ داشـت و شـاید  و هرچـه در آن اسـت به جـز طبقـۀ 
بـه همیـن علـت بـه جایـی نرسـید. مهم تر از همـه اینکـه او اصالح 
کـردی. روش  را از بیـرون طلـب می کـرد. تـو اصـالح را از خـود آغـاز 
گرچـه مشـکل تر از او بـود، امـا بـه آن دسـت یافتـی. روش او در  تـو 
حـرف آسـان ولـی دسـت نیافتنـی بـود. او می خواسـت جهـان را 
بسـازد و تـو بـه خودسـازی پرداختـی. او بـه همـه پرخـاش می کـرد 
و تـو بـه همـه تعظیـم می کـردی. او با مصرف دخانیات و مشـروب 
کوچکی روزه می گرفتی.  دخل خود را آورد و تو برای هر خواسـت 

کار تـو سـر در نمـی آورم. کـه از  مـن 
بـرای انگلیـس هـم در جنـگ جهانـی اول سـربازگیری  بلـه! مـن 

کـردم و هـم در جنـگ جهانـی دوم.
کـه سـر و صـدای بسـیار پیـروان تـو را درآورد، زیـرا بنا بر  همـان بـود 
کـه جنـگ بـا مـرام صلـح و عدم  آموزه هـای خـودت معتقـد بودنـد 

تشـدد تـو جـور درنمی آید. 
یـاری  خشـونت  بـه  گاهـی  هـم  مـن  کـه  می بینـی  پـس  ُخـب، 
لـوح  در  بـودم  گفتـه  خشـونت  مـورد  در  مـن  آنچـه  رسـانده ام. 
را  آن  تـاالر[؛ همـه می تواننـد  بـه  اشـاره  ]بـا  اسـت  ثبـت  محفـوظ 

بشـنوند. و  بخواننـد 
]صدای آسمانی[: 

اگــر بــه جایــی برســیم کــه انتخابــی جــز میــان »بزدلــی« 

ــه  ــونت را توصی ــن خش ــد، م ــی منان ــونت« باق و »خش

طرفــداران  کــه  روســت  همیــن  از  کــرد.  خواهــم 

نظریــۀ خشــونت را کــه بــه آموخــن اســتفاده از ســاح 

می پردازنــد تحســین می کنــم. مــن ترجیــح مــی دادم 

ــود  ــوان ش ــی نات ــل بزدل ــه دلی ــه ب ــش از آنک ــد، پی هن
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یــا ناتــوان مبانــد و شــاهد بزدلــی خویــش باشــد، بــرای 

ــرد. ــلحه ب ــه اس ــت ب ــش دس ــاع از حیثیت دف

زیـادی  شـجاعت  نیازمنـد  خشـونت  عـدم  بگویـی  می خواهـی 
خشـونت؟ از  بیـش  اسـت، 

گراها ده هـا  بلـه. می دانـی در جنبـش اجتماعـی و سیاسـی سـاتیا
تقدیـم  زندانـی  و  مجـروح  و  مصـدوم  هـزار  صدهـا  و  شـهید  هـزار 
کشـتار آمریتسـار سـیصدوهفتادونه نفـر شـهید  کردیـم. فقـط در 
رفتنـد  زنـدان  بـه  نفـر  شـصت هزار  نمـک  پیـاده روی  در  شـدند. 
زندانـی  هـزار  ده  همیشـه  میانگیـن  به طـور  گفـت  می شـود  و 

داشـتیم.
کـه جنبـش اسـتقالل هنـد بـه رهبـری تـو در جنگ  همـان هنـگام 
کمونیسـم آسـیا را  جهانـی دوم بـه نقطـۀ اوج خـود رسـید شـبح 
اعتراضـات  بـود. در خـود هنـد، در صـورت شکسـت  درنوردیـده 
از  افراطـی  خشـونت طلبی  انـواع  تـو،  رهبـری  بـه  مسـالمت آمیز 
کم نبودند  کم می شـد.  کمونیسـم انقالبی حا گرفته تا  ملی گرایی 
طرفـداران سوسیالیسـت تـو. نهـرو، یـار غـار، جانشـین تـو و معمـار 
چنـد  تـا  بـود.  غربـی  تمام عیـار  سوسیالیسـت  یـک  نویـن،  هنـد 
کمونیسـت هنـد یکـی از بزرگ تریـن  دهـه پـس از اسـتقالل، حـزب 
خشـونت،  مهـار  حـال،  ایـن  بـا  شـد.  جهـان  کمونیسـت  احـزاب 
هنـر منحصربه فـرد تـو بـود. وضعیـت انفجـاری هنـد در چندیـن 
کشـته شـدن سـربازان انگلیسـی منجـر شـد خـود  کـه بـه  شـورش 
کـه باعـث شـد  آیـا ایـن همـان چیـزی نبـود  کـرده بـود.  را آشـکار 
امپراطـوری انگلیـس سـر عقـل بیایـد و تـا بیشـتر از ایـن در باتـالق 
هنـد فرونرفتـه بـه همین جـا راضـی شـود و بـا نگه داشـتن هنـد در 
بـه  از آن معرکـه جـان سـالم  کشـورهای مشـترک المنافع،  حلقـۀ 

در ببـرد؟
ُخـب چـه اشـکالی دارد؟ بـازی بـرد   -   بـرد همیـن اسـت. مـن در 
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کسـی نبـودم و نیسـتم. مـن  کـردن  پـی شکسـت دادن یـا خـوار 
که رمز  گفته نمانـد  بسـیار تحـت تأثیـر پیـام صلـح مسـیح بـودم. نا

پیـروزی مـا همیـن بـود.
اما تجاوزگر ترسی از زدن سیلی دیگر ندارد.

دارد. اصاًل خشونت از روی ترس است.
چگونه؟

خـود  گاه  ناخـودآ ضمیـر  در  پیشـاپیش  تجاوزگـر  اینکـه  بـرای 
خـورد. خواهـد  شکسـت  نهایـت  در  کـه  می دانـد 

چرا؟
برای اینکه شکست ذاتِی تجاوز است.

که در صورت پایداری و عدم تشـدد در نهایت  یعنی ایمان داری 
حقیقت و خواسـت های برحق و عادالنه پیروز خواهد شـد؟

کرد. آری، یقین دارم. تجربۀ ما در هند این روش را تأیید 
از  داشـته.  اسـتمرار  تاریـخ  ابتـدای  از  تجـاوز  کـه  می بینیـم  ولـی 

دارد. ادامـه  هنـوز  و  شـده  شـروع  قابیـل 
شـاید. ولی از شـکلی به شـکل دیگر درآمده، افشـا شده، شکست 

کرده و پیچیده تر شـده اسـت. خورده، رنگ عوض 
حـاال می فهمـم. تـا حقیقتـی و حقـی در بیـن نباشـد پایـداری و 

نـدارد.   معنـی  شـجاعت 
کمک  که به  گراها و آهیمسـا اجزای یک مجموعه اند  آری. سـاتیا
کامـل می کننـد: حقیقت طلبـی پایـدار و  هـم می آینـد و یکدیگـر را 

مسالمت آمیز.
راست می گویی. این با آموزه های دینی من نیز جور درمی آید.

چه آموزه ای؟
اینکه خون بر شمشیر پیروز است.

کـه معنـی نـدارد. بدیهـی اسـت خـون  البتـه! خـون در راه باطـل 
طـرف حـق اسـت.
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که به نظرم زیبا هستند می فهمم. کم کم دارم یک چیزهایی 
حْق طبیعت اسـت، خلقت اسـت، آفرینش اسـت، قانون جهانی 
هسـتی  اسـت.  هسـتی  کالم،  یـک  در  اسـت.  کائنـات  اسـت، 
گویاسـت. باطـل می خواهـد بـازی هسـتی را بـه هـم بزنـد.  خـود 
نمی خواهـد بـه هسـتی و قوانیـن سرسـخت و بـدون اغمـاض آن 

تمکیـن  کنـد.
پس آیا می توانم هستی را به جای حقیقت بگذارم؟

گر این طور می خواهی، باشد.  ا
پـس  یـا حقیقـت خداسـت«.  گفتـه ای »خـدا حقیقـت اسـت  تـو 
کـه خـدا هسـتی اسـت یـا هسـتی خداسـت. نتیجـه ایـن می شـود 
ندارنـد.  چندانـی  اهمیـت  حقیقـت  جوهـر  درک  برابـر  در  واژه هـا 

بیـان تمامـی حقیقـت اسـت. از  زبـان قاصـر  اصـاًل 
پس منظور از نقص ذاتی زبان همین است.

چه چیز؟
اینکـه زبـان هرگـز نمی توانـد بیانگـر همـۀ حقیقـت و تمامیـت آن 

باشـد.
گـر  ا از هسـتی در هیـچ نشـانه ای نمی گنجـد.  هسـتی و هـر جـزء 

زبـان درگـذر. از  و  واژه هـا  از  کنـی،  را درک  می خواهـی هسـتی 
کردن بپردازم؟ یعنی به جای خواندن به زندگی 

کن و با زندگی تمام  کار اسـت. با خواندن شـروع  خواندن شـروع 
کن.

کردی؟ که خودت  کاری 
کودکی  البتـه تـا حـدودی. خوانـدن را هرگـز رهـا نکردم. انسـان در 
بـه  به تدریـج  و  بیامـوزد  گذشـتگان  از  بایـد  و جوانـی  نوجوانـی  و 
تجربـۀ  به تنهایـی  کـس  هـر  هنـگام  آن  نهـد.  گام  زنـده  تجربـۀ 

داشـت. خواهـد  را  خـودش  شـخصی 
خیلی سهمگین است. شجاعت زیادی می خواهد.
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کمی پای در راه آن می گذارند. که تعداد  همین است 
آیا مفهوم نمادیِن با پا در آتش رفتن ابراهیم همین است؟
گلستان شد. که آتش بر ابراهیم  شاید. ولی حتمًا می دانی 

بـه  هسـتی  بدهـی،  نشـان  پایمـردی  تـو  گـر  ا یعنـی  می فهمـم. 
می آیـد. کمکـت 

کرد[: آری. ]برخاست و شروع به راه رفتن 
کمی از آن دور شدیم. که  گر اجازه بدهی، برگردیم به پرسشی  ا

کدام؟
کردن نهایتًا انگلیسـی ها را  اینکـه تـرس از خشـونت غیرقابـل مهار 

به تسـلیم در برابر تو واداشـت.
یعنی می خواهی دوباره به اصالت خشونت انقالبی بازگردی؟ 

مانده ام. نمی دانم.
کـه در جاهایـی حکومت هـای اسـتعماری،  ببیـن، بـه فـرض هـم 
کلـی نامردمـی با خشـونت انقالبی سـرنگون  اسـتبدادی و به طـور 
گرفته باشـند.  گروهـی انقالبـی سـکان قـدرت را بـه دسـت  شـده و 
دوبـاره در بـر همـان پاشـنه خواهـد چرخیـد. عـالوه بـر آن، هـر فـرد 

کنـد. و هـر جامعـه   بایـد راه خـاص خـود را طـی 
راست می گویی، ولی باز هم پرسش هایی دارم.

بپرس.
 ،1871 سـال  در  بعـد،  سـال  دو  آمـدی.  دنیـا  بـه   1869 در  تـو 
کمـون  روزۀ  هفتـاد و دو  حکومـت  و  کارگـری  بـزرگ  اعتراضـات 
تحصیـل  بـرای  کـه  بعـد  سـال  هفـده  داد.  تـکان  را  دنیـا  پاریـس 
گـوش خـود را بـه روی آن  حقـوق بـه لنـدن رفتـی چگونـه چشـم و 
گیاه خـواری لنـدن شـدی  تحـوالت انقالبـی بسـتی و وارد محافـل 
کـه چنـدی  و حتـی خیلـی هـم آنجـا فعالیـت داشـتی، به طـوری 

بـودی؟ انجمـن  آن  دبیـر 
کار خود بودم. آن هنگام در پی 
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دغدغۀ اصلی ات در آن زمان چه بود؟
خانـواده ام.  نـزد  هنـد  بـه  بازگشـت  و  کـردن  تجربـه  آموختـن، 
انگلیسـی ها هـم در آن دوران و هـم  از  اینکـه  بـا  نمانـد،  گفتـه  نا
بـه  مدتـی  آموختـم،  چیزهـا  بسـیار  جنوبـی  آفریقـای  در  بعدهـا 
اول  مـاه  سـه  نکشـید؛  طـول  زیـاد  خوشـبختانه  افتـادم.  کژراهـه 

لنـدن. در  اقامـت 
کژراهه؟ کدام 

کژراهۀ انگلیسـی مآبی؛ ادای جنتلمن های انگلیسـی را درآوردن. 
کالس رقص و موسـیقی می رفتم.  مثـل آنهـا لباس می پوشـیدم و 

کردم. بـا تمـام ایـن احوال خوشـبختانه به وعدۀ مـادرم عمل 
کدام وعده؟

گوشـت و مشـروب و نزدیکـی بـا  کـه، خـودداری از خـوردن  گفتـم 
زنـان.

بیشـتر  بعدهـا  کـه  بـود  پرهیـزکاری  منطـق  همیـن  ادامـۀ  در  آیـا 
پیشـه  سـکوت  هفتـه  در  روز  یـک  گرفتـی؟  سـخت  خـودت  بـر 
می کـردی، به طـور مکـرر بـرای توبـه و تنبیـه خـود روزه می گرفتی و 
کالم،  حتـی از نزدیکـی بـا همسـرت خـودداری می کـردی. در یـک 

حقیقـت و عـدم تشـدد را در خـود پـرورش مـی دادی.
آری! برای اینکه خودم دیگر شود، خودم را بسازم و رها شوم.

رهایی از چه چیز؟
از تکرار.

تکرار چه چیز؟
کی. تکرار ماللت بار زندگی خا

منظورت رهایی از چرخۀ ماللت بار تولد، زندگی و مرگ است؟
آری.

چگونه ممکن است؟
با رهایی از هرگونه وابستگی.
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کـه  بـود  همیـن  بـرای  پـس  می فهمـم.  بیشـتری  چیزهـای  دارم 
کـردی و چنـد  در آفریقـای جنوبـی و هنـد چنـد آشـرام تأسـیس 
کـردی؟ آدم یـاد صومعه هـای مسـیحی، و  دوره در آنجـا زندگـی 

می افتـد. عرفـا  عزلـت  گوشـۀ  و  دراویـش  خانقاه هـای 
کمی تفاوت. با 

چه تفاوتی؟
گوشـه گیری و ترک دنیا و راحت شـدن  اینکـه آشـرام های مـا بـرای 

از شـّر سـختی های زندگی نبود.
چطور؟

گراها، و توانمنـد  مـا بـرای پایـداری بیشـتر در راه حقیقـت، سـاتیا
می کردیـم.  زندگـی  آنجـا  در  آهیمسـا،  تشـدد،  عـدم  در  شـدن 
آشـرام ها پایگاه هـای خودسـازی و تمریـن سـختی ها و مواجهـه با 

تکاپـوی زندگـی بـود. بـا جهـان قطـع رابطـه نمی کردیـم.
خودتـان  فـردی  رهایـی  فکـر  بـه  فقـط  کـه  اسـت  ایـن  منظـورت 

نبودیـد؟
جامعـه  رهایـی  درون  از  را  رهایی مـان  اسـت.  همین طـور 
می نگریسـتیم و رهایـی جامعـه را در رهایـی خـود می دانسـتیم. 
ببیـن، اصـاًل  یـک چیـز اسـت؛ همچـون وسـیله و هـدف.  هـر دو 
سـادۀ  خ هـای  چر بـا  »کادی«  محلـِی  پارچـۀ  تولیـد  نهضـت 
کنـون نقـش آن روی پرچـم  کـه ا ریسـندگی و بافندگـی دسـتی را - 
ملی هند به چشـم می خوَرد و در آن هنگام به فراموشـی سـپرده 
کاربلدهـای آن دیگـر وجـود نداشـتند  شـده بـود و حتـی ابزارهـا و 
کار  کردیم. این  گراها در ناحیۀ سـابارماتی شروع  -از آشـراِم سـاتیا
زمان  َبـر و انرژی بـر بـود امـا لذت زیاد و بی شـائبه ای از آن موفقیت 

شـد. نصیبمـان 
کـه بـا بیسـت و پنج مـرد و زن بـرای صداقـت،  می دانـم. همان جـا 
کنتـرل  و  محدودیـت  تملـک،  عـدم  آهیمسـا،  نکـردن،  ازدواج 
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ک و خدمت رسـانی بـه مردم هند هم قسـم شـدید. خـورد و خـورا
بله، همان جا بود.

تعجب برانگیز است.
چرا؟

بـرای اینکـه حـرف اصلـی مارکـس هـم نفـی مالکیـت بـود. در َمثـل 
مناقشـه نیسـت؛ ماننـد حکومـت آخرالزمـاِن خودمـان.

بـود.  متفـاوت  روش هایمـان  فقـط  گفتـم،  کـه  مـن  نیـک!  مـرد 
گفتـی او اصـالح را از بیـرون می خواسـت و مـن از  کـه  خـودت هـم 

از خـود شـروع می کردیـم. را  مـا همه چیـز  درون. 
کمی مشکوک... یک چیز دیگِر 

چه چیز؟
ازدواج نکردن.
چرا مشکوک؟

کـردی و در نوزده سـالگی  بـرای اینکـه خـودت در نوجوانـی ازدواج 
دو فرزند داشـتی.

بعدها به آن رسیدم.
گـر قـرار باشـد هیچ کـس ازدواج نکنـد، بقـای بشـر چـه می شـود؟  ا
گاو ننوشـد بـرای اینکـه دوشـیدن  گـر قـرار باشـد هیچ کـس شـیر  ا
می ترکـد.  حیـوان  بیچـاره  اسـت،  رقت انگیـز  حیـوان  پسـتان 

اسـت. غم انگیـز 
چه چیز غم انگیز است؟

کردن.        گم  راه 
گراهای خـود و جامعـه ات را بیابـی و آهیمسـا را پیشـه  گـر سـاتیا ا

کنـی، از غـم رهایـی خواهـی یافـت.
چگونه؟

با پایداری.
گفتـم[: شـعر می گویـی و مـرا بیشـتر  بلنـد  اعتـراض و صـدای  ]بـا 
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برمی آشـوبی!
از چه چیز برمی آشوبی؟

مـن  وطـن  مـردم  اینکـه  از  گفتـم[:  گران  تماشـا بـه  اشـاره  ]بـا 
بـه  سرشـان  بـار  هـر  و  آزمودنـد  را  راه هـا  همـۀ  نسـل  انـدر  نسـل 
به طـوری  شـدند،  گرفتـار  گذشـته  از  بدتـر  بـار  هـر  خـورد.  سـنگ 
کـه حـاال پـس از دو قـرن تـالش و مبـارزه در دام مافیـای قـدرت 
و ثـروت افتاده انـد. نـه! چـه می گویـم؟ یـک مافیـا نـه، مافیاهـا! 
راه  گذاشـته شـد.  آزمایـش  بـه  راه  بـار یـک  ایـن  صدسـاله هـر  در 
بهـای  بـه  ناصرالدین  شـاه،  اصالح طلـب  اعظـم  وزیـر  امیر کبیـر، 
جانـش تمـام شـد. در انقـالب مشـروطه، نظـام سـلطنتی موروثی 
نامشـروط بـه مشـروطه تبدیـل شـد و بـا اقتبـاس از اروپـای پـس 
کبیـر فرانسـه، نظـام پارلمانـی مبتنـی بـر تفکیـک قـوای  از انقـالب 
سوسیالیسـم  راه  گیـالن  انقـالب  در  یافـت.  حکومـت  سـه گانه 
انقالبـی شکسـت خـورد، راه اصالحـات از بـاالی دکتـر مصـدق نیـز 
همین طـور. دو دهـه مبـارزات پارلمانـی احـزاب مختلـف به طـور 
کام مانـد و در نتیجـه خشـونت انقالبـی مارکسیسـتی بـه  کامـل نـا
گذاشـته شـد و تجربـه ای شـد بـرای انقالبـی عظیـم بـه  آزمایـش 
نـام انقـالب اسـالمی و تبدیـل نظـام مشـروطه سـلطنتی بـه نظـام 

سوسیالیسـتی. دموکراسـی های  از  مایـه ای  بـا  جمهـوری 
ُخب معنی آن چیست؟

کامی. کامی پشت نا نا
نه! پیشرفت تدریجی.

گفتم[: باز مرا عصبانی می کنی! ]با فریاد 
کـه  تـو  بـرای  برسـید.  جایـی  بـه  نمی گـذارد  خشـم  همیـن 

اسـت. شـیطان  کار  خشـم  مسـلمانی، 
بـا تمـام امکانـات  آیـا اینکـه مـردم مـا  هرچـه می خواهـد، باشـد. 
زندگـی  کـت  فال در  انسـانی  نیـروی  اسـتعدادهای  و  سـرزمینی 
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کردم اعتراض 

گفت       
گفتم        

گفت     
پرسیدم      
گفت       
پرسیدم        

نیسـت؟ شـیطان  کار  می کننـد، 
کاشتن بذر خشم در دل ها. شاید! ولی با 

تـو  خـدای  ایـن  از  مـن  می بافـی!  کلیـات  کـه  بـاز  پرخـاش[:  ]بـا 
سـردرنمی آورم.

سـردربیاوری یا نیاوری، او همه جا هسـت و رحمتش جهان شـمول 
است. 

چه خدایی؟! باباطاهر ما می گوید:
گردون          خ  گر دستم رسد بر چر ا

که این چین است و آن چون از او پرسم 
یکی را می دهی صدگونه نعمت  

یکی را نـان جـو آغشته در خون
ُخب منظور؟

ببیـن، همه جـای دنیـا روش هایـی را مطابـق زمینه هـای تاریخـی 
گرفتنـد و بـه یـک جاهایـی رسـیدند. هند راه  خودشـان در پیـش 
کت بـار:  تـو را رفـت و بـه جایـی رسـید، آن هـم بـا آن وضعیـت فال
دین هـای  و  زبان هـا  و  اقـوام  بهداشـت،  عـدم  فقـر،  بی سـوادی، 
آسـیای  در  دیگـر  جاهـای  و  چیـن،  تـو،  وطـن  همسـایۀ  بسـیار. 
درسـت  مارکـس،  از  الهـام  بـا  جنوبـی  آمریـکای  و  شـرقی  جنـوب 
ایـن  در  تخته پـاره ای  یـک  بـه  را  خـود  دسـت  باالخـره  غلـط،  و 
گرفته انـد. اروپـا و به خصـوص اروپـای شـمالی  اقیانـوس سـرگردان 
کنـون دسـت  راه هـای متنـوع و از جملـه راه پـرودون را رفتنـد و ا
کـم از لحـاظ شـرایط زندگـی مـادی در آسـایش و آرامـش نسـبی بـه 

سـر می برنـد.
این جهان نه جای آسایش است و نه جای آرمیدن.

برای همین این قدر زیاد راه می رفتی؟
شاید.

ُخب حاال چرا؟
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گفتم       

پرسید   
گفتم    
گفت       
گفتم      
گفت       
گفتم     
پرسید      
گفتم     

گفت   
گفتم     

گفت    
گفتم     
پرسید     
گفتم    
پرسید      
گفتم      

کند در جانش می نشیند  کاری در آن جهان عادت  انسان به هر 
و بخشی از وجودش می شود.

کـی بـه جـای  کـه فلسـفه می بافـی! ذات نـاآرام جهـان خا بـاز هـم 
کهـن را پشـت  خـود، امـا باالخـره بسـیاری از جوامـع بحران هـای 
نـو  وضعیت هـای  وارد  کهـن  وضعیت هـای  از  گذاشـتند،  سـر 
کنند.  شـدند، و الجـرم بایـد بـا وضعیت هـای نو دسـت وپنجه نرم 
ایـن بـا درجـا زدن بسـیار متفـاوت اسـت. مـا دیگـر از درجـا زدن 
کشـور مـن  بـه جـان آمده ایـم. جهـان پوسـت انداختـه، امـا مـردم 

دسـت به گریبان اند. قاجـار  عهـد  بحران هـای  بـا  هنـوز 
کدام بحران ؟

بحران استبدادزدگی.
درون خود را بکاوید!

تکلیف دشوار می کنی.
رهایی دشوار است.

که راه تو دشوارتر از راه مارکس است. می بینم 
چگونه؟

مارکـس بـه بیـرون از خـود نـگاه می کنـد و اصـالح آن را می طلبـد و 
تـو بـه درون نظـر داری و اصـالح درون را می طلبـی.

کس به راه خود. چنین باد! هر 
در ایـن میـان تکلیـف ملـت مـن چـه می شـود؟ آیـا فرجـی خواهـد 

؟ شد
ج در دل های مردم است. درون خود را بکاوید! فر

می ترسم.
از چه چیز؟
از حقیقت.

چرا؟
سهمگین است.
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فریاد زدم    

پاسخ داد    
     پرسیدم     

ولی من از هیچ چیز نمی ترسم. شجاع باش!
ولی من می ترسم.

کنی، دیگر نمی ترسی. گر طی طریق  گفت[: ا ]از جا برخاست و 
کنم؟ فکر تو را بپذیرم یا مسیرت را طی 

کنـی. ]بلنـد شـد و در حالـی  کافـی نیسـت، بایـد طـی طریـق  فکـر 
گفت[:  کـه جـای خـود را در پشـت دوک نخ ریسـی بـه من مـی داد، 
مشـغول شـو! َترسـت خواهـد ریخـت. ]نشسـتم و مشـغول ادامـۀ 
کـرد و روی شـانۀ مـن انداخـت[: بـرو،  کار شـدم. شـال خـود را بـاز 

کـرد و راه افتـاد[. خـدا یـارت! ]پشـت بـه مـن 
کار است. نه، نرو! هنوز اول 

کرد[: هر چیزی سرآمدی دارد. ]برگشت و نگاهی 
همین طـوری،  تـو  قتـل  گفتـم[:  دسـت  اشـارۀ  بـا  و  رفتـم  ]جلـو 
کـه صبـح از خـواب بیدار  تصادفـی، بـه دسـت یـک عنصـر خودسـر 
کنـد و بعـد  شـود و به دلیـل عصبانیـت هفت تیـری از جایـی تهیـه 
کنـد، نبود. بلکـه، پیش از  سـر راهـت بایسـتد و به سـویت شـلیک 
آن، نفـرت از تـو در دل رهبـران ملی گـرای افراطـی حـزب باهاراتیـا 
گـودس، رقیبـان تنـدروی تـو در  ک، سـوارکار و  جاناتـای نظیـر تیـال
که  گودس  کاشـته شـده بود. حتی در سـال 1909 با  کنگره،  حزب 
از 1906 تـا 1910 در لنـدن دانشـجوی حقـوق و از همـان زمـان بـه 
کشـیده  کارتان به مجادله  اتهـام تروریسـم محکـوم بـه حبس بود 
کـه چطـور می توانسـتی بـا این گونـه  بـود. پرسـش مـن ایـن اسـت 
سـاخته  فاشیسـتی  نظریـه ای  ملیـت  و  هنـدو  آییـن  از  کـه  افـراد 
آنهـا  بـا  و  شـوی  هم سـخن  گنگـره  حـزب  در  بودنـد  پرداختـه  و 
که تـو را ملحد می دانسـتند  کسـانی  کنـی، بـا  نشسـت و برخاسـت 

و هرگـز از تبلیـغ خصمانـه علیـه عقایـدت بازنایسـتادند؟
برای آزمایش و رهایی خودم.

خـودت  رهایـی  و  آزمایـش  بـرای  ابـزاری  را  هنـد  آزادی  یعنـی 
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پاسخ داد   

بـودی؟ برگزیـده 
آری. »در سـال 1938 اعـام کـردم کـه هندوییسـِم مـن فرقه گـرا 
و تنگ اندیـش نیسـت. بهرین هـای اسـام، مسـیحیت، بوداییسـم 

و دیـن زرتشـت را - آن گونـه کـه عقـل و ادراکـم حکـم می کنـد 

و  هندوهـا  بیـن  وحـدت  راه  در  عمـر  همـۀ  دربرمی گیـرد...   -

مسـلانان کوشـیده ام. شـور و شـوق عنفـوان جوانی ام بـود. برخی 

مسـلان اند.« دوسـتانم  گرامی تریـن  و  بهریـن  از 

کسی از  گاندی بر زمین افتاد.  صدای مهیب تیری فضا را شکافت. 
گذاشـت. برخاسـتم، او را از زمین بلند  کهن پا به فرار  پشـت درخِت 
کـردم و بـه تخته سـنگی تکیـه اش دادم. بـه سـوی مهاجـم دویـدم. 

کـرده بود. برگشـتم، چیـزی از مهاتما بر جای نمانـده بود. فـرار 
گوش می رسید [: ]آواز خوش طنین آسمانی به 

کاندرین ارض و سماست     ذره  ذره 
کهرباست کاه و  جنس خود را همچو 

کوزه از ما هست شد، ِنی ما از او               
باده از ما مست شد، ِنی ما از او

بـا  مـرا  رؤیـای  و  رفـت  آسـمان  بـه  هـم  گاندی جـی  غمـی!  چـه 
هیچ کـس  باالتـر.  آسـمانی  بـه  یـا  مارکـس  نـزد  شـاید  بـرد.  خـود 
نمی دانـد. شـفق سـرخ پـِس ابرهـا از پنجـره دیـده می شـد. تقویـم 
یک هزاروسـیصدونودوچهار  فروردیـن  بیسـتم  تختخوابـم  کنـار 
خورشـیدی را نشـان می داد. دسـتگاه پخش روشـن بود و آهنگ 
کردم.  شـهرزاد قصه گـو بـه پایـان رسـیده بـود. دسـتگاه را خامـوش 
دو  ایـن  اندیشـه های  بـه  مربـوط  کتاب هـای  و  زندگی نامه هـا 
کنـده  پیـام آور قـرن نوزدهـم و بیسـتم همه جـا اطـراف بسـترم پرا
کتاب هـا مـردی بـود بـا ریـش انبوه،  بـود. تصویـر روی جلـد یکـی از 
و تصویـر  »مـوِر« مجادله گـر،  ُپرپشـت:  ابـروان  و  چشـمان درشـت 

گاندی جـی. مهربـان،  بابـوی  دیگـر: 
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کشـور فرانسـه اسـت. ایـن نـام 198 سـرود مارسـییز )La Marseillaise( نـام سـرود ملـی 
گرفتـه شـده اسـت. نـام ایـن سـرود را در فارسـی  از نـام شـهر مارسـی در فرانسـه 
»مارسـیز« و »مارسـه*یز« نیز نوشـته*اند. روژه دو لیل )Rouget de Lisle(، افسـر 
کشـور در سـدهٔ 19، سـرود تاریخـی و مهیـج  ارتـش فرانسـه و یکـی از انقالبیـون آن 
کـه بعدهـا سـرود رسـمی انقـالب فرانسـه و سـپس سـرود ملـی  مارسـییز را سـرود 

کشـور فرانسـه شـد. 

سرود مارسییز

بند اول 
فرزندان میهن بپاخیزید، 

روز شکوه و سرفرازی رسیده است. 
ستم، چشم در چشم ما

بیرق خونین*اش را افراشته... 
گوش سپار  که از دشت*ها می*آید  به آوایی 
نعرهٔ این سربازان هراس*آور را می*شنوی؟ 

که به میان شما بتازند  می*آیند 
تا پسران، همسران و دوستانتان را از َدم تیغ بگذرانند. 

)همسرایی( 
سالح برگیرید! شهروندان! 

ُگردان*های رزم را تشکیل دهید! 
قدم رو، به پیش! 

بگذار تا خون پلشت دشمنانمان 
شیارهای دشت*هایمان را سیراب سازد.

 
بند دوم 

چه می**خواهند این ُاردوی بردگان؟ 
این بردگاِن خائنان و شاهاِن توطئه*گر؟ 

کیست این زنجیرهای شرم،  برای 
این آهنینه*های پیش آماده؟ 

فرانسه برای ماست، آَوخ! چه وقاحتی! 
گرفت؟  کدام راه را باید پیش  کدام روش، 

ماییم آنکه آنها جرئت سوداپروری درباره*مان را یافته*اند، 
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199 گردانند!  تا به بردگی دیرین بازمان 
)همسرایی( 

بند سوم 
چه! این دار و دستهٔبیگانه 

قانون*گذار دادگاه ما شوند! 
چه! این جماعت مزدور 

کنند!  پسران رزم*آور ما را تکه تکه 
خدای بزرگ! دست در زنجیر 

پیشانی ما زیر یوغ خم خواهد شد 
و خودکامگاِن پست خود را 

سروراِن سرنوشت خواهند یافت. 
)همسرایی( 

بند چهارم 
بترسید! ای خائنان و ظالمان 
ای مایهٔ شرم همۀ مردان نیک 

بترسید! نقشه*های پدرُکشی*تان 
جزا داده خواهند شد. 

کارزار شما  ما همه سربازانیم به 
ک افتند...  گر دالوران جوان ما بر خا ا

فرانسه قهرمانانی نو خواهد زاد 
کارزار با شما.  آمادهٔ پیوستن به 

)همسرایی( 

بند پنجم 
کار،  مردان فرانسوی، چو جنگجویان فدا

آماِج یورِش شما را تاب می*آورند و نگه*می*دارند 
این بیچارگان فریب*دیده را می*بخشند 

کشیده*اند.  که بر ما تیغ  کنون پشیمان اند  که ا چرا 
اما بخششی نیست برای آن ظالمان خونخوار، 

همدستان بوئیل، 
که چون َدد، بی رحمانه، 
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)همسرایی( 

بند ششم 
عشِق مقدِس میهن

سپاه دادگیر ما را رهبر خواهد بود. 
گرانقدر  آزادی، آزادی 

پایدار همراه پشتیبانان*ات بمان 
در لوای درفش* ما، بگذار پیروزی 

کند و با صدای مردانه*اش بانگ بردارد  شتاب 
تا دشمنانت، َنَفس به شماره* افتاده و در دِم مرگ، 

پیروزی تو و شکوِه ما را ببینند! 
)همسرایی( 

بند هفتم 
گاِه خدمت به میهن است  اینک 

وقتی پدرانمان دیگر نیستند 
کستر آنان را دریابیم  باید خا

و نشان*های فضیلت*شان را. 
بیش از آنکه به نجات یافتن خود خوش باشیم 

بر به تابوت خفتن آنان رشک می*بریم. 
باید این افتخار بلندمرتبه را داشته باشیم 

که به خونخواهی آنان برخیزیم یا به آنها بپیوندیم. 
)همسرایی(  
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201 سرود انترناسیونال

برخیزید، دوزخیان زمین!  
گرسنگی!   برخیزید، زنجیریان 

عقل از دهانۀ آتشفشان خویش تندروار می غرد 
 

اینک! فوراِن نهایی ست این.  
گذشته بروبیم   بساط 

به پا خیزید! خیل بردگان، به پا خیزید!  
جهان از بنیاد دیگرگون می شود  

َگردیم!   کنون، »همه«  هیچیم 
نبرد نهایی ست این.  

گرد آییم   به  هم 
و فردا »بین الملل«  
طریق بشری خواهد شد.  
کار نیست   رهانندۀ برتری در 

نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب.  
خود به رهایی خویش برخیزیم، ای تولیدگران! 

 
رستگاری مشترک را برپا داریم!  

کند   که ربوده رها  تا راهزن آنچه را 
تا روح از بند رهایی یابد  
کورۀ خویش بردمیم   خود به 
گرم بکوبیم!   گرما و آهن را 
نبرد نهایی ست این.  

گرد آییم   به  هم 
و فردا »بین الملل«  
طریق بشری خواهد شد.  

کارگران، برزگران  
فرقۀ عظیم زحمتکشانیم ما  
جهان جز از آِن آدمیان نیست  

مسکن بی مصرفان جای دیگری است.  
کی از شیرۀ جان ما بنوشند؟   تا 
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اما، امروز و فردا،  202
کرکسان نابود شوند   که ُغرابان و  چندان 
آفتاب جاودانه خواهد درخشید.  

نبرد نهایی ست این.  
گرد آییم   به  هم 

و فردا »بین الملل«  
طریق بشری خواهد شد.

از ناسوت تا الهوت
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منابع

احمدی، بابک، مارکس و سیاست مدرن، مرکز، 1388 
احمدی، بابک، واژه نامۀ فلسفی مارکس، مرکز، 1391

ابوالفضل  ترجمۀ  بزرگ،  فیلسوفان  گاروی،  جیمز  جریمی،  استنگروم، 
توکلی شاندیز، پارسه، 1387

گفت، 1388 گروه اوستا، فرا گابریل، شکسپیر و مارکس، ترجمۀ  گان،  ا
ایدئولوژی آلمانی، ترجمۀ پرویز بابایی، نی، 1389

کنات، راه عشق، ترجمۀ شهرام نقش تبریزی، ققنوس، 1391 ایسواران، ا
کبر معصوم بیگی،  باتامور، تام، فرهنگ نامۀ اندیشۀ مارکسیستی، ترجمۀ ا

بازتاب نگار، 1388
کارل مارکس، ترجمۀ رضا رضایی، ماهی، 1389 برلین، آیزایا، 

کاوه میرعباسی، مرکز، 1378 کتاویو، پرتوی از هند، ترجمۀ  پاز، ا
چشم انداز ایران، شمارۀ سوم، اردیبهشت و خرداد 1391

گاندی، ترجمۀ محمد قاضی، روزبهان، 1370 روالن، رومن، مهاتما 
کمون پاریس، ترجمۀ محمد قاضی، خوارزمی، 1359 ژلوبوفسکایا، ا.، 

شکسپیر، ویلیام، تیمون آتنی، ترجمۀ فؤاد نظیری، ثالث، 1392
کاظم فیروزمند، مرکز، 1389 شلی، مری، فرانکنشتاین، ترجمۀ 

فخرایی، ابراهیم، سردار جنگل، جاویدان، 1368 
کتاب سرا، 1384 کاردوش، ه.، خاطرات هند، 

کربن، هنری، ارض ملکوت، ترجمۀ سیدضیاءالدین دهشیری، طهوری، 
1387

کوفسکی، لشک، جریان های اصلی در مارکسیسم، ترجمۀ عباس  کوال
میالنی، دات، 1389

 گوته، یوهان ولفگانگ فون، فاوست، ترجمۀ م. ا. به آذین، نیلوفر، 1389
گاندی، مهاتما، داستان تجربه های من با راستی، ترجمۀ مسعود برزین، 

ثالث، 1392
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مقبل، عبدالعلی، شرح زندگی کارل مارکس، کتاب، لوس آنجلس، 1375
ترجمۀ  تاریخ،  مادی  تکامل  دربارۀ  انگلس،  فردریک  کارل،  مارکس، 

خسرو پارسا، نشر دیگر، 1384
کارل مارکس، ترجمۀ عبدالعلی دستغیب، پرسش،  مک له الن، دیوید، 

1387
کمونیست، ترجمۀ مسعود  کارل، فردریک انگلس، مانیفست  مارکس، 

صابری، طالیه پرسو، 1388
گاه، سال؟ کارل، سرمایه، ترجمۀ حسن مرتضوی، آ مارکس، 

کارل مارکس، اختران، 1386 محیط، مرتضی، 
مارکس، کارل، »سرشت اهریمنی پول«، ترجمۀ حمید نوحی، چشم انداز 

ایران، شمارۀ سوم، اردیبهشت و خرداد 1391
کامشاد، نی، 1386 َمگی، براین، سرگذشت فلسفه، ترجمۀ حسن 

و  باخ  فوئر  لودویگ  پلخانف،  گئورکی  انگلس،  فردریک  کارل،  مارکس، 
گام نو، 1387 بریگز، آسا، مارکس در لندن، ترجمۀ آرش عزیزی، 

کل، اهورا، 1390 کارل، فقر فلسفه، ترجمۀ آرتین آرا مارکس، 
کارل، رسالۀ دکترای فلسفه، ترجمۀ محمود عبادیان و حسن  مارکس، 

قاضی مرادی، دات، 1391
ترجمۀ   ،1844 فلسفی  و  اقتصادی  دست نوشته های  کارل،  مارکس، 

گه، 1387 حسن مرتضوی، آ
َمگی، براین، فالسفۀ بزرگ، ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند، خوارزمی، 1372

مرکز،  پرهام،  باقر  ترجمۀ  بناپارت،  لویی  برومر  کارل، هجدهم  مارکس، 
1378

کارل مارکس، ترجمۀ شیوا رویگریان، ققنوس، 1381 وین، فرانسیس، 
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واقعیت، رؤیا و خیال در هم می آمیزد

و بــــر همـان سـان کـه چـون خفتـه از خـواب برآیـد و یـا فاعـل تخیـل 
از حـال فاصـل بیـن خواب و بیـداری خارج گـردد، از عالـم مثالـی جـدا 
می شــــود و بـدون اینکــــه حرکتـی کنـد و نـه نســــبت بـه وضـع آن 
فاصل های مـادی حـس کنـد، بـه همیـن نحـو اسـت وضـع و حال کسـی 
که �یــــرد در آن جهـان، چـون بـدون حرکتــــی عالـم نـور را مشـاهده 

می کنـد، زیـرا کـه خـود در عالـم نـور اسـت.  

تألیف  

- آرمانشهر اسالمی: 

صمدیه،۱۳۹۰ نگاهی پدیدارشناسانه به مراسم حج عمره 

گنج ه¥،چاپ دوم، ۱۳۸۸ - تأمالت در ه¥ و مع¦ری   

ترجمه 

- گسست های اندوهبـار: 

صمــدیه،  ۱۳۸۸ روان رنجــوری و بحــران اجتمـاعی   

چشمه،۱۳۸۴ - مقاومت آفرینش است   

- میشل بن سایق: 

گام نو، ۱۳۸۱ مبارزه، مقاومت و زندگی   

مؤسسۀ فرهنگی کیان، ۱۳۷۳ - بوم شناسی و فلسفۀ توسعه   

گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۱ - فلسطینی آواره    

- رؤیایی مسلک ها و جنبش های سیاسی 

قلم، چاپ اول و دوم، ۱۳۵۷ در خاورمیـانۀ عربی تا سال ۱۹۶۷   

چشم انداز ایران، ۱۳۹۱ رسشت اهریمنی پول   

سایر آثار مؤلف

 ـ شیخ شهاب الدین سهروردی ـ
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