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توضیح مترجم
کمون پاریس به اشککک ات اوتاو و او ووایای اونااونو اور
توجکه بو اتکککطم اام نکا نجا و جاینا ن ر تاریر اتاروا
کاراران و فرو تکککوان اویکککوعو اتکککط که گننی اونااونو ر
ارویابو و واکاوی ن را اوجه اوتاو م
ااا شککایت تاکنون ارتتاک کمون پاریس با «اویککوح ونوانا »
گنز شکناتوهشکت و قابل طروو به نظر نناات باشتم اولو ،عملو
انجلککابو ،تککاریرتککککاو ،بنککان عننو اوققنککط طتجککهی کککارار و
فرو تکککوکان،ممم و واو «گنزی ر ارتتاک با اقلنوو روشکککنت ر،
تناوکانو که تاب تحمل یتن تون نتارنت ،اویککوعو بواهمنط
ر اجایسه با اسائل واققو اجوماعو» اتطم
ااا نناوی ننسکط رانر ااا لا بونوناه شتم اجالهی کوتا
ویر بنان وایککت تنناتننو یتاا عتالططلتانه برای انسککانها ،و
ننرش انسانو به اویوح ونوانا اتطم اییکه گنونه یک انجلابو
و اتارو کمون ،پلو اوتکککاو انان رنی ونوانا و شککک لانری
یتاا های انسککان وتککوانه و برابریطلتانه ،و گنونه جهانو را به
تصویر اوکشت که ر ن هنچ اوجو انسانو و ونوانو ر اقرض
بوعکتالوو و تکککوم واقو نشکککو م تصکککور ایی اویکککوح که ایی
اویوانری اربوک به  051تات پنا اتط اهمنط روشیبننو و
وجاننط او ر ترتنم افق پناِ رو را وگنتان اوتاو م
***
 051تات پنا ،ر  01اارس  ،0180طتجهی فجنر و کارار پاریس ککک که اجااا
رتکمو فرانسکه با لحنو تحجنر انز نان را «جمقنط فرواایه» اوناانتنت کککک شورش
کر نتم نان اار الو اوجو را تلو تلاح و ر عوض شهرونتان شهر را اسلت کر نتم
ر  81اارس نها پرگم تکککرا را بر فراو شکککهر برافراشکککونت ،پاریس را کمون اعلام
کر نت ،یک ولط ر تکککات شکککهر انوداب کر نت و اار الو جتیت 811هزار نتری
پاریس را با تکککاواان هو اوکراتنک تشککک نل ا نتم نان اااوا اعتام و تتاط
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اجتاری نظام را غنرقانونو اعلام کر نت و برای کمک به اتوجرار ولطهای اشابه ار م
ر تراتر فرانسه نماینتاانو به شهرهای ینر فرتوا نتم
ایی شکککورشکککو بو بکا ویگاو بوتکککابجکهی تکاریدو ،که ارگه قا ر به تح نم
تکواور های انجلابو تو نشت ،ااا انراثو فوقالقا ارانبها او تو به جای اذاشطم
کمون پاریس بهعنوان اولنی نمونه ر تاریر جنتا طتجهی کارار برای کسب قتر ،
الهامبدا انجلابهای بزرگ توتنالنسوو قرن بنسوم بو م
تاربهی کمون ر واکمنط طتجهی کارار بتون هنچ شککهر ار یا اجامهای بالاتر -
جز اعضکککای انودکابو  -ر ن واکان و ااروو ننز بهعنوان گشکککمانتاوی او گنوننو
تکاواان هو جهانو اوتاو شکناتوه شکتم 0جنتا کاراران پاریس ر تککات 0180
ایی ااهو را نشکککان ا که کاراران یک طتجهی اجوماعو اومایز با انافو اوتاو و
ادکالف بکا انکافو طتجهی تکککراایه ار واکم را تشککک نل او هنتم کارت اارکس و
فریتریا اننلس او کمون بهعنوان تریی نو وری ر کنورت کاراری اتککوجتات کر نت
و جنتاهکای طتجکهی ککارار او ن واکان کمون پاریس را بهعنوان یک نمونه نتات
اوکننتم8
بحران اجوماعو که کمون پاریس را به وجو ور  ،او جنگ انان فرانسه و پروس
رشت کر م ر او  ،0181ااپراتور ناپل ون توم بهش لو بوپروا به ارتا فرانسه توور
ومله ا م ر وم تکپوااتر ،تو ااپراتور بههمرا 011هزار تکرباو فرانسوی را ارتا
بنسککمار اتکنر کر م تسککلنم وبونانهی وی فرصککط تهاجم نظااو ااپراتوری لمان به
رهتری پروس به فرانسه را ام ی کر م

 0یقف عمت ی انراث انجلابو کمون ،کنار اذاشوی ونان او رهتری انودب ن بو م ونان نموتوانسونت
رأی هنت یا اجام تو را وتظ کننتم با ایی وات ،ایی اویوح اانو او ایتای نجاهای وناتو ونان ر
رهتری عملی ،یا تتتیل لوئنز انشل به نما ییتریی رهتر کمون نشتم
 8با نناهو به اذشوه ،رهتری کمون پاریس غالتا با اارکسنسم ر ارتتاک اتط ،ااا ر واقو اارکسنسطها
اقلنط اومایزی ر ن بو نتم انان رهتران کمون ،اوجمله لوئنز انشل ،بنشور توایشنران لویو  -اوتط
بلان و ،پنر ژووف پرو ون و اندائنل باکوننی بو نت تا طرفتاران کارت اارکسم
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اجاواط فرانسکه ر ائولافو ووت « ولط فاح الو» اوقط به ریاتط ولف تویر
و ینر ادالتان جمهوریتوا لنترات ااپراتورِ بواعوتارشکککت شککک ل ارفط ،ااا نان
ارا ی اجاواط ر برابر هاوم لمان را نتاشککونتم کمون پاریس برتاتککط ،قتل او هر
گنز ،برای فاح او پاریس  -و با اسککورش به تمام فرانسککه  -ر اجابل ارتا اشککلالنر
بنسمار م
لمانوها پاریس را احاصر کر نت ااا نووانسونت شهر را تسلنم تو کننتم هننااو
که کمون پاریس قصت تو را برای ا ااهی اتارو برای اتوجلات الو ش ار کر  ،تویر
و بنسکمار برای شک سکط کمون همتتکط شکتنتم ارتا فرانسه به لنل رانری با
لمانوها که تقتا ویا ی او ننروهای فرانسویِ تسلنمشت را بهعنوان ونتانو ر اتونار
اشونت ،بسنار یقنف شت بو م بنابرایی بنسمار ترباوان فرانسوی ونتانو را به تویر
تحویل ا که بلافاصله نها را برای ومله به پاریس اعزام کر م
کمون پکاریس بنا او و اکا ر برابر وملا لمانوها و طتجهی واکم فرانسکککه
اجاواط کر م اارگه ونان و ار ان کارار پاریس با شااعط ،وقار و افودار یی تو را
ا ا کر نت ،ااا به تکط ننروهای فرانسوی تحط فراانتهو تناتو و نظااو فروااینانو
ااننت ولف تویر و ژنرات اارکو االنته قولعام شتنتم
پاریسککوها ووو وقوو شککمنان نها یوننترم فرانسککوی به تی اشککونت ،عجب
ننشکسکونتم ارتا تویر فاح تارجو شکهر را ش سط و ر  80اه  0180وار پاریس
شتم اار الو و غنرنظاانان پاریسو ،گه ار و گه ون ،با شهااط جنننتنت ،ناونه به
ناونه ،و تانه به تانه ،ااا تککراناام اللوب قتر برتر نظااو شککتنت و ناازیر شککتنت
اتلحهی تو را وانی بنذارنتم طتق قواننی اوتاوت جنگ ر اروپای پس او روشننری،
بکایکت بکا اتاروان تلو تکککلاح شکککت برتور انسکککانو اوشکککت ،ااا ر عوض ،تویر
«جمهوریتوا » و اوحتان تکلانططلبِ راتکط او قولعام اوقصتانه و کننهتووانهای
علنه ار م بو فاح پاریس به را انتاتونتم طو رووهای بقتی وتو 01هزار ار و ون
ر تراتر شهر بهطرو بورومانهای کشوار شتنتم
و کو
لوئنز انشککل ی و او برجسکککوهتریی رهتران کمون بو م وی او اعضکککای کمنوهی
اراقتط ،اتارو ترتدط باری ا ها ،تدننوی قنام بو و ربار ی تاربهی تو ااالب
ویا ی نوشکککطم تاطرا وی ،باکرهی ســر  ،که ر طو گنتیی ور ونتان پس او
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شک سکط کمون نوشوه شت اتط ،نناهو عمنق به ونتاو و ایت های تناتو او ار م
ایی عنوان که همزاان ارجاعو اذهتو و تناتو را ی ات ار  ،لوئنز انشل را بهعنوان
اا ر قنام پاریس ،نارشنسم و توتنالنسم و بهطور کلوتر تناتطهای را ی ات نشان
او هتم و رعنی وات ،ایی نام که توایشنران و هم ارانا به او ا بو نت ،بهاقنای
اعلام او بهعنوان یک قهراان و ووو قتیس قنام بو م
ایی ازیت ر غاو نشکان او هت که شکدصنط نوجوانو وی با ااهو او ونوانا ِ
ش ک ناهشککت و ر اقرض بترفواری ش ک ل اوانر م انشککل به اا نشککان او هت که
گاور ایی اس ک له اشککوناق او را برای ناا و اووقفکر ن ر و رنی نها براننندوه
اتط ،و همچننی به او کمک کر تا رنی بزرگتر ار م جهان ،ر ایی اور روتواینان
فرانسککه را بتننتم بهطور اشککد  ،انشککل یا وری اوکنت که گنونه ادالتط او با
اااوا اعتام با یتن تر بریتن یک غاو اوولت شت اتطم و ر والو که او افرا ی را
ککه بکه ونوانکا ظلم اوکننکت وجنر اوتوانکت ،نحو ی برتور بورومکانهای را که
همنی افرا ر اقرض ن هسکککونکت انشکککاء و لنکل بکترفواری بورومانهی نان با
اوجو ا ینر او انتم
او واان لوئنز انشکل ،توم بر ونوانا ر تتقنط اوجو ر ااتاریهای صنقوو
و کشککواراا ها به اجناس عظنمو رتککنت اتککطم فراتر او بترفواری با ونوانا برای
کشکوار بهانظور غذا ،یا صکرفا به لنل اهمنطنتا ن به نان ،انشل همچننی تواتوار
پایان واایاهای غنریکککروری و غنرانسکککانو بر روی ونوانا بهنام علم شکککتم ایی
تشکونطها ااروو ننز ا ااه ار و تحطتأثنر همان الزااا تککو وری اتط که انشل
ر نوشکککوکههای تو اارح کر م ر والو که وی اانتوار و ووو اام ی بو که ر
ینت ای نز یک غذا برای همه ر تککورس تواهت بو  ،و اارگه او اننم که اقتااا
علمو و پنشرفطها ایی اا ان را فراهم کر اتط ،ااا تنسوم اقوصا ی و تناتو ایی
اوومات را تاقط کر اتطم او بسناری جها  ،بننا وی ر جهانو ور او ن برابری
و عتالوو که برای ن اتارو کر هنوو اقوتر اتطم
تکراناام ،فراتر او فراوانوِ غذایو که علم اا انپذیر اوتکاو  ،انشل ایی فراتوان
به علمو برای تتاط به بشککریط را با فراتوان به جهانو که ر ن هنر به همان اونه
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اور اتکککوتا قرار اوانر  ،ارتتط اوکنتم جهانو که او برای ن اوجننت ،جهانو
اتککط که نتوو و اتککوقتا ر ن «رشککت تواهت کر » ،نه اییکه تته شککو م 0برای او
«ااوناو انا او ااوناو ثرو بتتر اتکط» و تکورتکو به هنر «بدشکو او وجوق بشر
اتکط»م به ایی اناتتط ،صت و پنااهمنی تالنر تاتنس کمون پاریس ،اا او ونتاو
لوئنز انشکککل ،اتاروی برای ننایو که ر ن غذا ،هنر و علم برای همه و به نتو همه
اتط ،تالنل اوکننمم

بدشو او «فصل  :4تلق یک انجلابو» او تاطرا لوئنز انشل ،باکر ی ترا
بنا او هر گنز ینری ای جذب انجلاب شت امم 8بایت اییطور اوشتم با ی که او
انان ویرانهای که ر ن اوولت شککتم اووویت ،تککالدور اانو که ارا تربنط کر انت،
تلو و وا ی وران کو کو ای ،افسکککانکههکای اوتکه اارنه (،)Haute-Marne
ت ههای اناِ جموشت او ایناا و ناا ککک تمام نها اوش ارا برای شننتن هر نوای
هنننی ،روح ارا به هر روشنایو ،قلب ارا به عشق و نتر اشو م0

 0تجریتا  011تات بقت ،کور اتونون جو اولت ،ویسطشناس ت االو و عضو Science for the
( Peopleعلم برای ار م) ،اظهارنظری اشابه کر « :ای بهنوعو ،کمور به وون و پنچنتاو الز
اننشونی اهمنط او هم تا تا به ایی فرض قریب به یجنی که افرا ی با اتوقتا ِ برابر ،ر ازارح پنته و
بننارتانههای صنقط پوشا ونتاو کر و ار انتم»
 8ترجمه او کوابدانهی نارشنسطم ترجمه توتط  Bullitt Lowryو Elizabeth Ellington
Gunterم
https://theanarchistlibrary.org/library/louise-michel-the-redvirgin?v=1563328039#toc5.
پانویسهایو برای شتافنط و توینت اوی توتط کلنف کانر و اریک والنترگ ایافه شت اتطم
 Haute-Marne 0بدشو ر شمات شرقو فرانسه اتط که لوئنز انشل ر ن اوولت و بزرگ شت
اتطم
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همکه گنز ر یک هنگ واوت ،یک رؤیای واوت ،یک عشکککق واوت رهم اندوه
اتط :انجلابم
تکا ناکا ککه بکه یا او ورم ،انشکککأ شکککورش ای علنه قترتمنتان ووشکککوم او
شککک ناکههکایو بو ککه بر ونوانکا اعمکات اوشکککتم روو اوکر م کاش ونوانا
اوتوانسکونت انوجام بننرنت ،ن تگ اوتوانسط ار ی را که بورومانه او را اوو ااو
بننر  ،و اتککتو که ویر تاویانه تونا جاری اوشککت اوتوانسککط او ار ی که عذابا
او ا رها شو م ااا ونوانا ِ بوصتا همنشه تسلنم ترنوشط تو اوشونتم
ر او اارنه  ،Haute-Marneجویتارها و ازارح تکرتتز ویر تایهی بنتها ر
طوت تابسکوان پر او قورباغه اوشکونتم شکما اوتواننت صتای نها را ر شبهای ویتا
بشنویت ،ااهو اوقا بهش ل یک ارو کُر کاالم
هجانان قورباغهها را به و قسککمط تجس کنم اوکننت ،ر والو که قسککمط جلویو
نها هسکوه ر ویر فواب اوتزنت ،گشکمانشکان بهطرو ووشوناکو بنرون اوونت و
پاهای جلویو هننام تلاش برای فرار به ویر وانی اولرو م ونوانا بنچار که نه قا ر
به ونت اانتن و نه ارگ هسکونت ،تقو اوکننت تو را ویر تا و لای پنهان کننتم
ر ویر نور شتیت فواب ،گشمان لانف و بزرگ نها او الااط او رتشتم
و غکاوهکایو ککه گاق اوشکککونت :هجانان برای جلوانری او ورکط غاوها ،پاهای
پر ار نها را به وانی انر اوکننتم یا اتبهایو که ار ان ،نها را با شاا ااوهای
نر او رنتم ونوانا همنشکه تسکلنم اوشکونت و هرگه یک انسان نستط به ونوانا
ووشوتر باشت ،او ر برابر افرا ی که بر او تلاه ار  ،تر و تتنف اوشو م
هجکانکان ونوانا و پرنتاان کوگ و را برای باوی به فرونتان تو او هنتم ر
بهکار ر ورو ی کلتکههکای هجانان اوتواننت پرنتاان کوگک بنچار ای را بتنننت که
انجارشکان را بهتمط تارپشطهای و یا تهتاله باو اوکننت تا نها را بو انا پر او
تار کننتم نها جوجههای تاو بات ر ور را با یک پا ننه او ارنت تا شکککاهت تجلای
نها برای پرواو با باتهای کوگک بتون پر باشکککنت ،یا تولهتکککگها یا بچه اربهها را
ااننت واایهایو روی تکنگها و ر ااوتا جویتارها اوکِشنتم وقوو ونوان کو را
ااو اوانر  ،پتر او را ویر کتا تو له اوکنتم
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وقوو کو بو م ونوانا ویا ی را ناا ا مم نها «قتر» را که اشکککط ویران
اوشککت پر کر بو نت ،ااا فرقو نموکر که ی و ینر را به باو ووا ایککافه کنمم0
ابوتا با بچههای ینر ا وتکوت اوکر م تا لانهی بلتل یا تر به تط ورم ،ااا بقتها
بچکههکا فهمنتنت که ای او اوجو ا کوگ و ننهتاری اوکنمم کو کان نسکککتط به
نگکه ار م ف ر اوکننت کمتر ظالم هسکککونتم ار م تنها به تو وومط ر ن را
نمو هنتم
علاو بر اییها تکگها و اربههایو هسکونت که بنا او وت پنر شت انت :یت ام که
نهکا را بکهصکککور ونکت ر وتر های ترگنگ تار ار پرتاب کر انتم اار ونو که
ونوانکا را بکه اتکل پرتاب اوکر  ،تو ش ر وتر اوافوا  ،ای تکککوم را برای
کشنتن او راو نموکر مم
تمام اییها بتون اییکه کسکککو ر اور ن ف ر کنت اتتاق اوافوتم رنی و ارار ،
والتیی را رهم اوشک نتم تکرنوشکطِ نها اریتانشان را اوانر به همان ش لو که
فرونت نها اریتان یک ونوان را اوانر م ر تکراتر کر ی وانی ار م او توناهو
که ارفوار ن هسونت ش ایط و همهجا قترتمنتان افرا یقنف را ان وب اوکننتم
تت ر غالب بر کل ونتاو اوتوانت ناشککو او برتو تأثنرا تصککا فو باشککتم وقوو
تنلو کوگک بو م ،غاوی را که ترش بریت شت بو یتمم او انم که تنلو کوگک
بو م ،ویرا یا م او یت نانط تکط ارا ارفوه بو تا او تالی عتور کننمم 8غاو بهتدوو
را اورفط و ر احل ار ن او وتمو کتو و توننی بو م غاو تتنتی بو که پرهایا
غشوه به تون شت بو  ،و همچون اسوو را اورفط ر والو که ترش ر اوشهای
با گشمان بسوه روی وانی افوا بو م
 0قتر اتوقار ای اتط که انشل به انزت ننمهویرانهای اواویت که ر ن بزرگ شت بو « :ترابهای
که ر ن اوولت شتمم»
 8نانط ی و او و وتط صمنمو کو کو انشل بو که او او بهعنوان « و ون جوان باهوشو که هراز
احله را تر ن ر بو نت» نام اوبر م او عمتا او بر ن نام تانوا او نها پرهنز اوکنت« ،افرا ی که
یرواانو اتط نها را نتیت ام ،تا نها را او غافلننری نااوار اوهم شتن به ارتتاک با انجلابنون
باو ار م»
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اشکاهت ی غاو بوتر پنااتهای ویا ی بههمرا اشطم یک نوناه ایی بو که پس
او ن تا هشکط یا تکالنو او یتن اوشط بنزار بو م و ای برای غلته بر ایی والط
به ارا ی قوی و اتوتلاتهای اا ربزرام نناو اشومم تأثنر غاو بوتر ر همتر ی ای
نستط به ونوانا و همچننی ر بنزاری ای نستط به اااوا اعتام نهتوه اتطم گنت
تکات بقت او یتن غاو بوتکر ،ر روتوای اااور قاتلو با انوتنی اعتام شت و ر واان
ارگ او ،وس ووشوو که برای عذاب و انتو ار اوساس کر م با یا وری عذاب غاو
رهم اندطم
تأثنری که یتن غاو بوتکر بر ای اذاشکوه بو  ،با اتوانهایو او رنی و توم که
ر ( )écrègnesشککننتم ،ونت اانتم ر طوت شککبهای واسککوانو طولانو او اارنه،
ونان هر روتککوا ر تانهی تاص کو که برای نها اتوصککاد ا شککت بو اقروف به
 écrègnesیتار اوکر نتم ر جلسککا تو  ،که  écrègnesننز ناانت اوشککت،
نها نرریسککو اوکر نت و اوبافونت و اتککوانهای قتیمو را تقریف اوکر نت ااننت
شکتحو ر شکقلههای تا ،کسکو که با ر ای تشکنی تو ر ازارح اورقصنت ،و او
نگه ر تانههای ار م ادولف اواذشطممم
شککبهایم ر اکرژنسِ روتککوا به اوسککاس شککورشاری که بارها و بارها اوسککاس
کر ام ،افزو م هجانان انه را اوکارنت و بر اشط اوکننت ،ااا همنشه نان نتارنتم ونو
به ای اتط که گنونه ر یک تککات بت ککککک گنزی که نها به تککالو اواوینت که
صککاوتان انحصککار کشککور را به قحاو اوکشککاننت کککک نه او ،نه شککوهرش و نه گهار
فرونتشان قا ر نتو نت هر روو غذا بدورنتم نها جز لتاسهایو که بر تی اشونت ،گنز
ینری نتاشککونت که بتروشککنتم باوراانانو که غلا اشککونت ،به نها قرض بنش کوری
نتا نت ،ووو انتکو جو برای تهنهی کمو نان به نها نتا نت و بر ایی عجنت بو نت که
و نتر او فرونتان نها به لنل ارتننو ار نتم
او به ای اتط « :بایت ایی را بپذیریتم» «همه نموتواننت هر روو نان بدورنتم»
شککوهرش اوتواتککط ار ی را که ا ن قرض با بهر ی صککت رصککت ر واانو که
فرونتانا ر شککرف ارگ بو نت ر کر بو ب شککت ،ااا اانقا شککتم و کو کو که
اوفق شکتنت ونت بماننت تکراناام برای ار ی که شکوهر ون اوتواتکط او را ب شت
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اشکلوت کار شکتنتم رباتوار بهتدوو تومز ی به نها او ا  ،ااا بهاتوهی ن ون
افرا فجنر «بایت تسلنم گنزی شونت که نموتواننت اانو ن شونتم»
وقوو او ن اتککوان را به ای اتط رام بو م ای او عصککتاننط گشککمانم را تون
ارفوه بو  ،و به او اتوم« :تو بایت اواذاشکوو شوهر نچه را اوتواتط اناام هتم
وق با او بو م»
اوتوانسکوم تصکور کنم که کوگولوهای بنچار او ارتننو اوانرنتم او تصویر ن
بتبدوو را گنان اصکنتطبار تاتوه بو که تو م اوتوانسوم ن را اوساس کنمم ای
شکککوهر را بکا پنراهی انکترتکککا او یتم که کتاهای گوبواش پای برهنهاش را
اوتککاینت ،برای الوماس به رباتوار شککرور رفوه بو و با ناراووو او جا های یرو با
تکط تالو باواواشطم او را یتم که با تهتیت اشطهایا را ت ان او ا  ،ر والو
که بچههای کوگک ار اش روی یک اشکط کا توابنت بو نتم یتم همسرش اانو
شکککت تا او انوجام بچههای تو ش و ینران را بننر م ای و کو ونت اانت را یتم
که با ایی تاطر بزرگ اوشونت ،و تپس برای کار نز ن ار اورونت :بز تهام
ای ف ر کر م که اار ن رباتوار ر ن لحظه به  écrègnesات بو  ،اوپریتم
تا الویا را ااو بننرم ،و ایی را به او اتومم ای او این ه او باور اشککط همه نموتواننت
هر روو غذا بدورنت تشمننی شتمم گننی وماقوو ارا اوحنر کر م
ون اتکط« :تو نتکایکت اییاونه صکککحتط کنو ،کوگولو ،ایی باعث اریهی تتاونت
اوشو م»
یا تاکنون یت ایت که اوتکتنتان الوی تو را بهتکمط گاقو بلنت کننت ن ون
ذهی یک انا را اشطممم
ر یمی ،وانی تانوا او نجتر ر ات کمو اشط که نه اا و نه عمویم که ننمو
او ن را کِشکککط کر  ،اوفق به تأانی ادارج ونتاو تو نشکککتیمم اوسکککاس کر م
تککاتهای ویا ی به همنی ش ک ل ر پو تواهت اتم ار م همنشککه نموتوانسککونت به
ینران کمک کننت و اار همه همنشکه اوتواتونت گنزی برای تور ن اشوه باشنت
گنزی غنر او صتقه یروری بو م ر اور ثروتمنتان ،ای اوورام کمو برای نها قائل
بو مم
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ای واققنط کاال کارهای تککنننی روی وانی را اوفهممم ای پریشککانو هجان را
اوفهمم او بووقته روی واننو تم اوشککو که هماننت یک نااا ری تشککی اتککطم ر
اوای کارش تمام عایتی او ،پساانت های اربابا اتط و تایا او ووو کمور او نچه
اوتواننم تصکککورش کننمم کار تکککنننی هم ار ان و هم ااوها را روی شکککنارها تم
اوکنت ،کشککواراا را برای ونوانا ِ فرتککو و کنسککهی اتایو را برای انسککانهای
فرتو ننا او ار م
وانیم ایی کلمه کماهمنطتریی اویکوح ونتاو ای اتکطم ر تاریر قاور و اصور
روم بو ککه تمکام تانوا ی ای او هر و طرف یا ارفوه بو نت ن را گنونه بدواننتم
اا ربزرام با اشککار به وروف با تککوون بزرگ بافنتاو تو  ،توانتن او روی ن را به
ای یا ا بو م ای که ر روتکوا بزرگ شکت ام ،شکورش های اریکو روم باتوان را
ر کر م و اشکهای ویا ی را بر صتحههای ن کواب ریدومم ارگ یونانوها همان
انتاو پریشانم کر که بقتا گوبههای ار روتنهم
گجتر ا ورانس و اشقار شتانو ویرژیل ر اور توشتدوو ر ازارح امرا کننت
هسکونتم 0توصکنتا طتنقط رتکط اتط ،ااا توصنف توشتدوو کاراران ر ازارح
روو اتکککطم افرا ی که بهور او تنر شکککتن به الهای ازارح و گمیهای ویتا و تاو
گنزی نموشکناتنت و اقوجتنت کو کانو که او امها اراقتط اوکننت ر ناا به باوی
اشکککلولنکتم کو ککانو که اوتواهنت وقط ظهر روی گمی لم ا و انتکو بدوابنتم
تککایهی رتوان بنشککهوار ،احصککولا ور ی که ر با ااننت ااواج ورکط اوکننت ک
هجان تسکوهتر او ن اتکط که نها را ویتا بتننتم کارش تنننی ،رووش طولانو ،ااا
به تو ش اوقتولانت ،همنشکه به تو ش اوقتولانت ،ویرا ارا اش رهمش سوه اتطم
انسککان ااننت یک ونوان بنا او وت کار اوکنتم او ننمهار و بتون ف ر برای کسکو
که او او بهر کشو اوکنت کار اوکنتم هنچ هجانو با کار ر وانی ثروتمنت نموشو م
نها فجط برای افرا ی که ر وات وایر بنا او وت پوت ارنت ر ات کسب اوکننتم

 Georgics 0و  :Ecloguesشقرهایو راور ونتاو روتوایو توتط ویرژیل شاعر رواوم
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بسکککنکاری او ار ان بکا کلمکاتو که همان گنزی را که ون ر به ای اتط باوتاب
او هت به ای اتوهانت« :تو نتایت ایی ورف را بزنو ،کوگولوم تتا را وار او هتم» ایی
همان گنزی اتکط که وقوو به نها اواتوم همه نستط به همهگنز روی وانی وق
ارنت ،به ای اواتونتم
همتر ی ای برای هر گنزی که رنی اوبر ککککک شککایت بنشککور برای یک ونوان
بوصکتا تا انسان کککک نوناه ا  ،و شورش ای علنه نابرابریهای اجوماعو ووو تتاوم
بنشوری یافطم ایی جریان ر طوت نتر ها و ر طو کشوارها رشت کر و به رشت تو
ا ااه ا اتطم ایی اوساس بر غم و انتو ای و بر ونتاو ای تسلط ار م هنچ راهو
وجو نتاشط که بووانم جلوی پرتاب ونتاو تو را به انجلاب بننرمم
اغلب اوهم شکت ام که بنشکور ننران ونواناتم تا ار مم اام نا رتط اتط وقوو
انسککانها بایت ونوانو را او بنی بترنت که ابراو شککتجط به او جز با تهتیت ینران ام ی
نتاشکت ،کنت او غم و انتو اوشککومم شککما اوجو ی را ر تککط اریت که اوتواهت
ونتاو کنتم
یک بار ،ر نز ی و احل ونتاو ای ،ر تپهای ر تکراشکنتو تاکسککوانها ،ار ان
یک اا ارگ بنچار را احاصکر کر بو نت که ووو کشککان اوتواتط بچههایا را
ر پناههای تو پنهان کنتم ای برای ناا او الوماس کر م ،ااا طتنقو بو که ایی
اار اسوااب نشتم
شکککتجوو را ککه بکهعنوان یک کو برای ارگ رتواتکککط کر م ،اکنون برای
انسککانهایو که رفواری بتتر او ارگها نسککتط به تتار انسککان ارنت ندواهم تواتککطم
علورغم هر تأتتو که قلب را فشر تاو  ،اوجو ا اضر بایت او بنی برونتم ر ارگ
کسککانو ااننت تزارهای روتککنه ،که بر اری و ارگ یک الط را نماینتاو اوکننت،
اکنون هنچ اوساتو بنا او نچه ر اور بر اشوی یک تلهی تارنا او جا وجو
ار نکتارمم بتون تکککرونا وجتان اوتوان گننی افرا ی را او انان بر اشکککطم اار
فرصکوو پنا بنایت ،ای همنشکه گننی اوسکاتو تواهم اشط ،همانطور که یروو
اشوم ،همانطور که فر ا تواهم اشطم
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باریکاد  Perronnetدر  Neuillyدر زمان کمون.

اوهم شککتم که وقوو ر باری ا  Perronnetر Neuillyر واان کمون برای
کمک به یک اربهی ر اقرض تار اقتام کر م ،ننرانو ای نسککتط به ونوانا بنا
او اشک لا انسانها بو م 0ای ایی کار را کر م ،بله ،ااا وظنتهی تو را تر ن ر مم
ونوان بتبدط ر اوشککهای کز کر بو که ر اقرض الولههای توپ قرار اشککط و
ااننت یک انسکککان یکککاه اوو م رفوم تا او را پنتا کنم ،و یک قنجه طوت ن شکککنتم
کموبنا او را ر ااننط قرار ا م و بقتا هم کسو او را بر اشطم
وا ثهی ینری اتنرا اتتاق افوا م تقتا ی اوش ر تککلوت ای ر کلراونط ظاهر
شت بو نتم ای تو ای او پوشاهای پشمو اشوم که اا ر و وتوانم برایم فرتوا
بو نت و بلافاصکله او نها برای پوشکانتن تمام تکورااهای اوش اتوتا کر مم با ایی
وات ،ر طوت شکب ،او پشط ی و او ن رپوشهای اوقوو ای ،صتای نالهی یقنتو
 0اتافقان کمون باری ا های ویا ی ایاا کر نت تا ترعط پنشرفط شمنان را کاها هنتم ایی ی و
تنابان  Perronetرا ر  Neuilly-sur-Seeneر اناجهی  08پاریس استو کر اتطم
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را شننتم ،نالهای نجتر وایت که قلب م بایت او تنگ باشت تا توراا استو شت را
باو ن نتم بنابرایی ایی کار را کر م ،و ونوان بنرون اتم
اوش ر گنوننو قضککاو ربار ی ننای تو یا بوتر بو یا نابلهم او ن لحظه
بکهبقت او جسکککورانه روی تدط ای بالا ات و ت ههای نان را اوبر م او ورکاتو را که
برای ترغنتا به رفوی اناام او ا م به شکککوتو اوارفط و او ویر بالا ای بهعنوان
انتاری و ووو بتتر اتوتا کر م
وقوو ارا بر نت او ر تکلوت ای نتو  ،بنابرایی نووانسوم او را ر جنتم بنذارمم ای
او همسکاینانم ر تلوتهای اااور تواتوم که او او اراقتط کننت ،ااا نمو انم گه بر
تر ایی ونوان بنچار اتم
گرا بایت نسککتط به ونوانا غمننی باشککم ،وقوو که اوجو ا ِ ارای اناق ایی
انتاو شککوربدط هسککونت پاتککر ایی اتککط که همهگنز با هم ر ارتتاک هسککونت ،او
پرنت ای که جوجهاش له اوشکو تا انسانهایو که شنانههایشان ر اثر جنگ ویران
اوشکو م ایی ونوان او ارتکننو ر تکوراا تو اوانر ؛ ن انسان بهعلط وری او
تانهاش اوانر م قلب ونوان ااننت قلب انسکان اتکط ،الز او ااننت الز انسکان اتطم
اوساس اوکنت و اوفهمتم اراا و جرقه همنشه بالا اورو م اریزی او ن ننسطم
ووو ر جایو ااننت واایشنا  ،یک ونوان هم به نواوش و هم به تشونط وساس
اتکطم بنشکور اوقا اوسکاس تشونط اوکنتم برای افرا جالب اتط که یک ونوان
یکقنف را برای ااالقهی تکاووکارهایو که او قتل شکناتوه شت انت ش ناه کننت ،ر
وکالو ککه رنی و عذابِ تاو نوناهی بهوری برای ایی شکککناتط نتار  ،ویرا ر ی که
ایاا اوشکو باعث عمل ر غنرطتنقو اعضکای بتن ونوان اوشو م وقوو یک طرف
او تککوراا اوشککو  ،کس کو ن را براوار انت تا ر طرف ینر وتر کنتم ااهو اوقا ،
علورغم قنتوبنتهایو که باعث بوورکوو او اوشککو  ،ونوانِ ر انت اوشککط ظریتو
را که شککدص کو روی ن کار اوکنت ورکط او هتم تککپس یک تَشَ کر یا یککربه به او
او اوو که انسکان پا شکا ونوانا اتکطم شکننت ام که ر طو یک نمایا وایت و
اویا ،پروفسوری گاقوی کالتتش افو را اتل بتن ونوان ونت انر ا بو  ،هماناور
که بایت او را ر یک بالشککوک فرو اوبر  ،ویرا قا ر نتو گاقو را ر تککوا ننا ار م
ونوان قتلا قربانو شککت بو  ،بنابرایی ر ایککافو تتاو گنتانو نتاشککطم ر لتور ،
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ار م وتو شصط عمل روی یک اتب اناام ا نت ،عملناتو که هنچ فایت ای نتاشط،
جز این ه ونوان ر والو که روی تمهای توننی تو با نقلهای کنت شت اولرویت،
رنی اوبر م
تمکام ایی اِعمات رنیهای بوفایت ای که بهنام علم اناام اوشکککو بایت پایان یابتم
ایی به همان بنهو او تون بچههای کوگ و اتط که ر غاو شنمو اترن ،الویشان
را  Gilles de Retzژیل وری و یواننان ینر بریتنتم 0تکککراناام ،انا ،نه او
ت کنمنای کنمنااران و نه او بورومو واایشکککنران ،که او ذا عناصکککر ن پتیت
او یتم م
شکککنتووهکای جکتیکتی او علم به وجو تواهت ات و تلننر بایت را هتم واان
تشتشانها را ر قار های قتیم به فوران وااو ار و اجاو او هت تا اوساتا جتیت
رشکت کننتم بهوو ی نه قسکاو و نه اتوممار وجو تواهت اشط و علم غذای کافو و
الذی را ر اتونار تمام بشریط قرار تواهت ا م
ای رؤیای واانو را اوبننم که علم به همنان غذای کافو بتهتم بهجای اوشکککط
انتیت ای که اا به تور ن ن عا کر ایم ،شکککایت علم به اا ترکنتا شکککنمنایو
واوی هی و اوا الذی بنشکوری او تون و اوشوو که اکنون جذب اوکننم ،بتهتم
اولنی لجمه ام ی اتکککط به انتاو ی غذایو که اکنون اوتوریم به ذائجه توش ننایت،
ااا اننلو یا فاتت ندواهت بو  ،و بتنهای قویتر و تال تری برای ار اان یقنفشت
ر اثر نسلهای قحاو یا افراک اجتا شان تواهت تاتطم
با وجو فراوانو اوا غذایو الذی ر ن ننای ینت  ،بایت هنر ننز وجو اشکککوه
باشککتم ر ن ور ی پناِ رو ،هنر برای همنان تواهت بو م قتر رنگهای هماهنگ،
ابهط ارار ااسمهتاوی کککک نها اوقلق به کل نگا بشر تواهنت بو م نتوو و اتوقتا
توتکقه تواهت یافط ،نه اییکه تته شکو م جهل بهانتاو ی کافو تکنب رتانت اتطم

 a.k.a. Gilles de Rais 0همچننی« ،ریا بو اصلو» ،کنمناار فرانسوی قرن پانز هم ،به جرم
شناانپرتوو و قول کو کان احاکمه و اح وم شتم

«هنر برای همه! علم برای همه! نان برای همه!»

ااوناو ناشکو او انا او ااوناو ثرو بتتر اتکطم هنرها بدشو او وجوق بشر هسونت و
همه به ن اووناج ارنتم
نه اوتکنجو ،نه تنگ ارار و نه رنگ بهتو یتو نموتواننت اارتنز (ترو الو
فرانسککه) ننای جتیت را اعلام کننتم گهکس کو واو اارت کنز هنر را تواهت توانت گه
کسکو او عاا انا ،او ترتوشو هاراونوهای اوتنجو ،او بتن اراریی ،او بوم که
اکاننکت ونتاو تپا اویابت ،تواهت اتط هنر ،ااننت علم و وا ی ،نتایت کمور او غذا
ر تورس باشتم
همه بایت اشقلو بر ارنت تا عصر ینت ر پرتو نور اام بر ار م هنر برای همه! علم
برای همه! نان برای همه!
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