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 مقدمه
 زندگی چند زن پرآوازه مروری است کوتاه برچهار بخش،  ، متشکل ازحاضر ینوشته

، های مختلفدیدگاه)و امریکا(، با  اروپای هقرن گذشت یخواهانههای ترقیجنبش در

 ردکه به الگو یا اسطوره  دو سوسیالیست، یک آنارشیست و یک فیلسوف سیاسی،

 یشتربیابی به درکی دست ،. هدف بررسیاندتبدیل شدهکنش سیاسی  اندیشه و یعرصه

 و ای است که افکاراجتماعی-تاریخیبسترزندگِی آنان، در یتجربه از ترجانبههمه و

های آنان در انتخاب ، وها و تصمیمات سیاسیها، داوریها و گسستها، اتحاداندیشه

ها و مقالات و کتاب حاضر با انبوه ینوشته. تفاوت وعشق را شکل بخشیددوستی 

 آن های برجسته نوشته شده، روشنی افکندن بری این چهرههایی که دربارهپژوهش

 و خصوصی روابطها در ، امیال و رفتارهای آنها است که به عواطفجنبه از زندگیِ آن

 پردازد. عاطفی می

 زیادی ها به چند دلیل تا حدودتوان ادعا کرد که این جنبه از زندگی اسطورهمی

اولین دلیل وجود تابوهای فرهنگی . است هماند در سایهفارسی  ادبیات سیاسی در

 های خاورمیانه( است که کندوکاو درایران )مانند سایر فرهنگ آغشته به مذهب در

 ماعیاجت سیاسی، ادبی و یو پرآوازه در عرصه روشنفکر زنانِخصوص ر، بهزندگی مشاهی

مترقی و ن ااخلاقی زن دوم، حفاظت از حریم سیاسی و شمارد.را اصولاً مجاز نمی

د. برنای میانبساط خاطر ویژهها مال کردن آنکه دشمنان از لجناست،  سوسیالیست

اساسًا  هااسطوره های فردی و اخلاقیِ ها و گزینشواکنش، هاکنششاید هم بررسی 

از  ی حاضراما مطالعه شود.ها پنداشته میآندستاوردهای فکری وسیاسی ارتباط با بی

ها، ترس ،خلقیات و تمایلات، عاطفی ی وهای شخصیتویژگیکند که این باور آغاز می

که مورد احترام و تحسین  زنان و مردانی های خاصها، وعلاقهها، شادیها، رنجلاورید

ان تومیپیوسته را نهمموجودیت دیالکتیکی آنها است. این کلیتِ به ما هستند، بخشی از

جای داد، تا  ی ذهنیهابا برچسب خواهدلهای به اجزاء مجزا تقسیم کرد، و در قالب

  ی از آن را بر حسب ضرورت به جمعی معین ارائه داد.ئهرجز

پرسشی بوده که پس از آشنایی با نظریات وجوی پاسخ به تلاشِ بررسی حاضر جست

دهم که احتمال می )و امداشتهذهن  پیوسته در پرآوازهو مبارزات این زنان نیرومند و 
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 در با مردانترازی این زنان در این تمایل تنها نبوده و نباشم(. مثلًا این که هم

های آنان در ها و واکنشک، چگونه در کنشئولوژیایده تعهد انقلابی و ی وورزاندیشه

برخورد و  --زندگی روزمره، و در تعامل آنان با همفکران، همکاران و رفقای مردشان 

های آنان چه بوده؟ آیا شادی ها ورنج ؟یافته استانعکاس می --مردان به آنان 

اجتماعی و  عملِ یآنان درعرصه ها و تمایلات فردی، عاطفی و اساساً زنانگیِخواسته

ها و متفاوتی برای آنان انجامیده؟ آیا زنان دارای حساسیت یسیاسی به تجربه

ا تنها ، یاندبودهها( این نمونه در حداقله نسبت مردان )پذیری عاطفی بیشتری بآسیب

تری از ی تصویر روشنارائه ؟اندبودهتر یا نشان دادن احساسات خود راحت ابِراز در

تواند یادآور واقعیت مهم دیگری نیز باشد. تمامیت خود، می ی زندگی این زنان درتجربه

ول سیاسی و فرهنگی جوامع خود گذاشته این که کسانی که قدم در راه مبارزه برای تح

سته های برجچهرهگذارند، از مسائل روانی و عاطفیِ انسانی بری نبوده و نیستند؛ یا می

نها سیاسی آ-های اجتماعیکنش و و افکار اندبافت فراانسانی ساخته نشده از، پرآوازهو 

 هایروابط و ارزش زو نیشان زمانه از شرایط و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ

 است.  پذیرفته تأثیرحاکم در خانواده 

امید این است که مطلب برای چند گروه ازخوانندگان جالب باشد؛ هم کسانی که 

آنان  ییا مطالبی را درباره پرآوازهآثار تئوریک و سیاسی و فلسفی این زنان  منحصراً

زنان مشهورآشنا هستند؛ هم کسانی ؛ هم نسل جوانی که شاید تنها با نام این اندخوانده

کنند بینند، یا انکار میزنان نمی یتکرارشوندهی هکه نقش تفاوت جنسیتی را درتجرب

سبت دهند؛ و نیز دیگرانی که نیا به تصادف، ویژگی شخصیتی یا بخت فردی نسبت می

ه مزمن و گسترده، حساسیت ویژه دارند. واقعیت این است ک 1«جنسیتی نابینایی»به 

جاد بنای ای این بیماری فرهنگی و اجتماعی حتی در میان بسیاری از کسانی که در راهِ

 کنند، وجودعدالتی، استثمار و ستم انسان بر انسان تلاش میجهانی نو، عاری از بی

همکاری و دوستی با فعالان و مبارزان  درازداشته و دارد. تجربیات و مشاهدات سالیان 

تناقضِ رفتاری آنان، یعنی ی چپ و غیر آن، و مشاهده یانوادهخ سیاسی و اجتماعی از

                                                      

1 Gender blindness 
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توجهی عمومی و سیاسی، و بی یها و مبارزات در عرصهفعالیت توجه و تمرکزپیگیرانه بر

های زندگی، و انکار یا بها ندادن به نیازهای عاطفی واحساسی عامدانه به سایر عرصه

ی فردی هااولویتتردید، تغییر وده است. بیمن در انجام این بررسی ب یانسانی، انگیزه

 های احساسی و زندگی خصوصی، عشقی و جنسی، درو رنگ باختن توجه به پدیده

ها، خارج از انتظار نیست. تر شدنِ رویاروییگیریِ مبارزات سیاسی و خصمانهشرایط اوج

ی ئن جزعنوای نیازهای انسانی و احساسی، بهنکته اما انکار مصرانه و لجوجانه

، به یک ارزش سیاسی و مبارزاتی این بینش سرکوب و تبدیل. ازموجودیت انسانی است

 تأثیر باشد. های سیاسی افراد بیتواند در رفتارها، تصمیمات و انتخابنمی منطقاً

دهد که حضور و مبارزه ی تاریخ نشان میزندگی خصوصی این چهار زنِ برجسته

زم انکار یا مقاومت در برابر عشق، ملاطفت، ترحم و ی عمومی و سیاسی مستلدر عرصه

خصوص برای کسانی که در راه ساختن دنیایی زیبایی نیست. توجه به این حقیقت به

د. با کنند حتی بیشتر اهمیت دارتر و سازگارتر با نیازهای بشری تلاش میبهتر، انسانی

املِ ی اهمیت عدربارهفراتاریخی و فرازمانی، تعمیم تئوریکِ این بررسی نیت این حال، 

سته تجارب افراد پیو توجه به سایرعوامل و شرایط، نیست.بی ،زنان یتجربهجنسیت در 

 و ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در آن زندگی کردهگیدر زمینه و شرایط خانواد

تفاوت  ی، و درمورد بررس یزن برجسته چهاراما در زندگِی گیرد. کنند، شکل میمی

شان، نوعی روند تکرارشونده وجود دارد که در احساس و رفتار آنان با مردان زندگی

 دهنده است.مورد اهمیت عامل جنسیت در این تجارب توجه
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 : النور مارکس

 «سوسیالیستی غیور و پر شور»

در  1ترین دخترِ کارل مارکس و بارونس جنی وستفالنششمین فرزند و جوان النور

 یخانواده یاقهتبرفی در آپارتمان دو ا یگرفته در یک روز سرد و 1۵۱۱ یژانویه 1۱

 یاضافهبه مارکس در لندن به دنیا آمد. در این فضای تنگ، شش تن اعضای خانواده،

هلن دموت زن جوانی که مادر جنی پس از تولد اولین دختر خانواده )که او را نیز جنی 

کردند(، برای کمک به او از آلمان خطاب می «جنی چن»ند، و نام گذاری کرده بود

 یکنندههمدم خانواده و اداره در حقیقت دوست و. هلن کردندزندگی می ،فرستاده بود

ر د تنها فرزند مارکس و جنی بود که در انگلستان به دنیا آمد و زندگی آنان بود. النور

در همان کشور پرورش یافت، به کار مشغول شد، در جنبش  ،به کام مرگ نرفت کودکی

 اش رقم خورد. تولدکارگری و سوسیالیستی فعال بود و درهمین کشور پایان زندگی

 بان بود، یک دختر و یکو بیماری دست به گری النور اما در شرایطی که خانواده با فقر

حبوب م یسالهه، و پسر هشتتغذیه از دست دادناشی از فقر و سوء اثر بیماریپسر را بر

خصوص که نوزاد خانواده نیز بیمار و درحال مرگ بود، جای شادی چندانی نداشت. به

باز اگر پسر بود یک »دختر بود. مارکس در اعلام خبر تولد النور به انگلس نوشت 

زودی خودش را در کرد، بهگریه می اما النور که در ابتدا ضعیف بود و دائماً  2«چیزی.

سنی داشتند  یاش، جنی و لورا که با او بیش از ده سال فاصلهمادر و خواهران و ل پدرد

ب شدند، ملقده که به نام دیگری نامیده میاافراد خانو اصطلاح جا کرد و مثل دیگربه

 شد.  3«تَسی»به 

                                                      

1 Jenny Westphalen 

 Yvonne Kapp,Eleanor Marx, Volume One and؛ مجموعه آثار، ص. 2،۱۰2

Two, New York: Pantheon Books, 1972, p. 21 and Mary Gabriel, 
Love and Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth of a Revolution, 
New York, Boston and London, 2011, p. 242. 
3 Tussy 
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 مارکس در یاش فقر و گرسنگی و تحقیری را که خانوادهخواهران یالنور به اندازه

های مالِی کمک رغمبهانگلستان با آن مواجه بود، تجربه نکرد؛ فقرِ شدیدی که  در تبعید

گیرِ خانواده بود، ، مدام دامنداشتچه که امکان آنها و هرانگلس، و گرو گذاشتن لباس

 اتاق یگوشه شان روزها در تابوتی محقر، درتا جایی که جسدِ کوچک کودکان مرده

مختصری  یسال پس از تولد النور، مارکس به کمک ارثیهدو  1.ماندمنتظر تدفین می

هایش را بپردازد و اموال اش به او رسید توانست بدهیکه پس از مرگ عموی اشرافی

و پولی که به او رسید امکان  ،جنی، همسرش خانواده را از رهن در آورد. درگذشت مادرِ

 ،یسه با مکان قبلی قصری بودکه به قول جنی در مقا ،بهتری یداد که خانواده به خانه

کس بود که در آن زمان مار خوشیِاش در کودکی دلزبانیمکان کند. النور و خوشنقل

هایش به پارک را روی شانه مارکس او»هنگام پسرش سخت افسرده بود. از مرگ زود

ف ن مختلابا این حال، آن طور که مورخ 2«گذاشت.اش گل میرد و وسط موهایبُمی

جوانی تحت فشارهای روانی مختلفی قرار داشت که، کنند، النور از همان نومیطرح 

 انگیز و ناخشنودش را رقم زد.طور که اشاره خواهد شد، زندگی غمهمان

جهان، از طریق تبیین عملکرد  هدف زندگی مارکس مبارزه در راه انقلاب برای تغییر

ین نو یطبقهبی یت بنای جامعهبنای تئوریک برای مبارزه در جهخلق زیر و ،سرمایه

ها، بود. بسیاری از بیانیهشده افراد خانواده  یزندگی همهی هکنندبود. این هدف تعیین

شد، که در عین حال پر از نوشته می اتاقها و مقالات مارکس پشت تنها میز برنامه

در حالی که . پریده بودهای لبفنجانو ها، بازی بچههای خیاطی، اسبابپِرتوخِرت

خانه در جریان بود، خواندن و  یرفتند و مسائل روزمرهو کولش بالا می ها از سربچه

ریزی و مارکس در عین حال محل ملاقات، برنامه محقر ینوشتن ادامه داشت. خانه

فرانسه و سایر  انقلابیون و پناهندگان رادیکالی بود که از آلمان و بعداً یمشاوره

مراه ه ی کودکی النورهابه لندن فرار کرده بودند. به این ترتیب سال کشورهای اروپایی

آثار مارکس؛ از آن جمله بود تألیف بارزترین رویدادهای زندگی و  بود با بسیاری از

                                                      

1 Mary Gabriel, p. 7. 

2 Tsuzuki, p. 11 
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اول(، و سخنرانی مهم او در شورای  المللبین) 1ی کارگرانالمللبینتشکیل انجمن 

 یشناسند. )این دستنوشتهمی «ش، بها و سودارز»عنوان های بعد به، که نسلالمللبین

به صورت کتابی منتشر شد که النور  ،ای از ادوارد اِولینگ، شوهر النوراقتصادی با مقدمه

ی جنگ کریمه، قیام در هند، و جلد کرده بود.( مقالات مارکس درباره ویرایشآن را 

 است. شده  نوشتهزمان با همین دورانِ زندگی النور اول کاپیتال نیز هم

مارکس در راه تحقق آرمان او رنج بسیار بردند. همسرش جنی  یتردید خانوادهبی

 قراثر فر از اندوِه مرگِ چهار فرزندش برکنااشرافی تعلق داشت، بر یکه به یک خانواده

خانه،  یافتادن کرایهپولی و عقبو گرسنگی، تحت فشارهای روانی و وحشت از بی

ثر از این که سه دخترش محروم از یک زندگی معمولی و أپیوسته بیمار بود؛ و مت

ردند. بسر میشکسته، به یبا اسباب و اثاثیهو بسیار محقر،  یمسکن آبرومندانه، در

های خانوادگی که مارکس های نخستین اقامت در لندن گاه به جنجالهای سالدشواری

 ای به انگلسمارکس در نامه .انجامیدکرد مینگلس شکایت میها به ابیگاه از آنوهاگ

در خانه همیشه نوعی حالت محاصره برقرار است: شب پشت شب مواجه با »نویسد، می

ود. رکارم جلو نمی به تبع آن کند وسیل اشک هستم که مرا عصبی و خشمگین می

د کن، و اضافه می«است ها روی دوش اوگرفتاری یهمه ،سفم. حق با اوستأبرای زنم مت

اش را از دست ای است گاهی خونسردیحوصلهآدم بی عنوان کسی که طبعاً که به

 با ذکاوت نقادانه، هوشیاری»انگلس  یگفتهبا این حال جنی، زنی بود که، به 2دهد.می

و با ایمان به نبوغ  3،«های عاقلانه و جسورانهتوصیه و سیاسی، شور و انرژی بسیار...

های تنها با شکیبایی این همه سختی را پذیرا بود، بلکه کمکانقلاب، نه مارکس و اهدافِ

 کرد.های مارکس ارائه میعملی بسیاری در رونویسی نوشته

تر خصوص دو دختر بزرگشان، بهبا این همه، جنی و مارکس به آموزش فرزندان

 رفتند و درسهای زبان فرانسه و ایتالیایی میستوجه خاصی داشتند. دخترها به کلا
                                                      
1International Working Men’s Association  
2 Gabrie, p. 213. 
-Mary Gabriel, pp. 490(سخنان انگلس در مراسم تدفین جنی مارکس، 2 دسامبر 1۵۵1 3

91.) 
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ا کرد، برای آنهرو و شوخی بود. با دخترها بازی میخوش گرفتند. مارکس پدرِپیانو می

ها از کودکی با هومر، سروانتس، کرد. بچهخواند و با آنها شطرنج بازی میکتاب می

مارکس هر شب  ا داشت واین آخری برای خانواده اهمیت انجیل رآثار که  --وشکسپیر 

 ،مانده جاای که از کودکی النور بهآشنا شدند. در نامه --خواند ش میبرای سه دختر

بَرم و پاپا خیلی دلخور شطرنج من خیلی خوب شده تقریبا همیشه می» است نوشته

  «شود.می

با بهتر شدن امکانات خانواده، به کمک میراث مختصری که  1۵۱۰از اواسط سال 

 یکمونیست یانِ اتحادیهگذارپایهاز  و وا، دوست «ویلهلم وولف»ادر مارکس و نیز از از م

را به پایان رساند و انرژی بیشتری  سرمایهرسید، مارکس توانست کارِ نوشتن جلد اول 

ن میأت تر شدن دخترها، سر و وضع آنها وکند. در ضمن با بزرگ المللبینصرف امور 

ای هر ناماو و جنی قرار گرفت. او د برای آنها مورد توجه بیشترقبول زندگی سطح قابل

ندها دهد بتوانند وارد پیونها امکان میآای است که به تنها وسیله»به انگلس نوشت این 

 1«مین کندأشان را تو روابطی شوند که آینده

 

 پرورش در فضای انقلابی 
فعالان سوسیالیست و  یمارکس و مباحثه و مجادله یفضای انقلابی خانه النور در

رهبران جنبش سیاسی آن دوران پرورش یافت. به سه زبان تسلط داشت؛ پیانو 

کرد؛ مکاتبه می از همان کودکی با دوستان پدرش، از همه بیشتر با انگلس، ؛نواختمی

گلیس به ان ستم داشت؛ گاریبالدی را که در سفر کوتاهیشوری به ملل تحتپر یعلاقه

اش نظر او را راجع به جنگ کرد و در نامه به داییرا مجذوب کرده بود، ستایش می النور

مِری »رسمی انگلس، شد. ارتباط خانوادگی با همسر غیرداخلی در آمریکا جویا می

ارتباط انگلس با مراکز پرولتری در منچستر نیز بود( و  یایرلندی )که واسطه 2«زِبرن

وآمد تندروهای انگلس را به محل رفت ی، که خانه«لیزی»خواهرش  پس از مرگ او

                                                      

 Chushichi Tsuzuki, The Life of Eleanor Marxنامه به انگلس، نقل در کتاب  1

1855-1898, Oxford: Clarendon Press, 1967, pp. 18-19. 

2 Mary Burns 
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ایرلندی تبدیل کرده بود، النور را به جنبش ایرلند علاقمند کرد. وقایع انقلابی اروپا، از 

گریِ ارتشِ تحت کنترلِ ورسای علیه وحشی یجمله کمون پاریس، و مشاهدهآن

لورا، همسر پل لافارگ، شاهد آن بود، در پاریس همراه خواهرش  کموناردها، که النور

 آگاهی و احساسات پرشور سیاسی او را تشدید کرد. 

مارکس  یکه تمام خانواده المللبین، محل آخرین کنفرانس 1۵۸2سفر به لاهه در 

جا ُمهر خود را بر اندیشه و مواضع سیاسی آتی النور به احتمالاً او را همراهی کردند، نیز

اب از تمام احز کنفرانس، در ضرورت تشکیل حزب پرولتری متمایز یگذاشت: قطعنامه

از  مللالبینتصمیم به تغییرمحل شورای  ،المللبیناخراج باکونین از  ،غیر کارگری

ای آمیز در پارهو سخنرانی مشهور مارکس که امکاِن گذار مسالمت ،لندن به نیویورک

همگی به اصول راهنمای  1کشورها ازجمله انگلستان و آمریکا را مطرح کرد،

نور گیریِ نظرات الشد و در شکلتبدیل های بعدی انترناسیونال سوسیالیست در دهه

هم تأثیرگذار بود. در فعالیت سیاسی بعدی النور، انترناسیونالیسم اهمیت حیاتی داشت 

ا ر از لندن به نیویورک المللبینای دلیل تصمیم )مارکس( به انتقال شورای در مقاله و

 یهپناهندکموناردهای  2،با این استدلال توجیه کرد که شورا کارآیی لازم را نداشت

 با نگرش متفاوتینیز های انگلیس و رهبران اتحادیه ،فرانسوی دائما درگیری داشتند

 کردند.مارکس داشته و یکی پس از دیگری شورا را ترک می

منچستر،  اش به پاریس، آلمان وهایپدر را در سفر ،های آغاز نوجوانیدر سال النور

عنوان منشی مارکس، به های آخر زندگیِ کرد و در سالمحل زندگی انگلس، همراهی می

داد. نظر می سرمایه یی چند و چون ترجمهدرباره ازجملهکرد و در مواردی، او عمل می

ال بعد به انگلیسی انتشار س 1۱به روسی و فرانسه ترجمه شد، اما تا  1۵۸2)کتاب در 

مانده از کمون وآمد پناهندگان باقیمارکس محل رفت یها خانهنیافت.( در این سال

ری آوبود که آه در بساط نداشتند و مارکس و انگلس آنچه در توان داشتند برای جمع

 کاش کمی از»به لیبکنخت نوشت،  زمینهدادند. النور در این کمک به آنها انجام می

                                                      

1 Tsuzuki, p. 29. 

2 Tsuzuki نامهی النور به لیبکنخت در , p. 31 
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جنی چن و النور « هایی که اتهام دزدیدن آن را به آنها زدند در اختیار داشتند.لیونمی

 1ردندارتباط عاطفی برقرار ک لیساگارهبا دو تن از پناهندگان کمون، شارل لانگه و الیویه 

زودی جنی چن و لانگه که دانشجوی پزشکی، فعال سوسیالیستِ هوادار پرودون و هو ب

نامزد شدند. البته ترجیحِ مادرشان این بود  ،ریات رسمی کمون بودویراستار یکی از نش

 در رتها همسری انگلیسی یا آلمانی، و نه فرانسوی داشته باشند تا دخترها کمکه آن

امری که خودش  ؛قرار گیرند «سیاسی همسر»های یک نگرانی ها ومعرض اضطراب

 خوبی با آن آشنا بود. به

 

 لیساگارهالنور و 
 ،خصوص مارکسبا مخالفت جدی پدر و مادر، به لیساگارهدلدادگی و نامزدی النور و 

وی ژورنالیست انقلابی فرانس لیساگارههمراه بود که هیچ وقت نامزدی آن دو را نپذیرفت. 

دفاع در جنوب غرب  عنوان کمیسردر دوران جنگ فرانسه و آلمان به ،اهل باسک

آمده ن پیوسته و به عضویت گارد ملی درمان کموزودی به آرمنصوب شده بود، و به

کرد. او در تبعید لندن تحت نفوذ مارکس را منتشر می تریبون خلق یبود، و روزنامه

 مخالف بود. از هر نوع، گونه مذهب قرار گرفت، اما با اعتقادِ 

ه زمان یگیرانهباید گفت با آن که مارکس پدری سنتی و دارای اخلاقیاتِ سخت

ها داشت. خود نبود اما توجه خاصی به خواستگاران دخترانش و شرایط اقتصادی آن

مارکس زندگی  یاش با لورا در خانهای به پُل لافارگ که در دوران نامزدیدر نامه مثلاً

اری دبه نظر من عشق واقعی با خود»ود: از رفتار زیاد صمیمی او انتقاد کرده ب ،کردمی

او  «هنگام.بهنشده و خودمانی شدن ناه است، نه با شور و حرارت کنترلو فروتنی همرا

ات با لورا من خواهان توضیح شدن رابطهعلاوه بر آن، پیش از نهایی»ضافه کرده بود، ا

ام را وقف زندگی یدانی که من همهی شرایط اقتصادی تو هستم... میروشن درباره

زدواجی ا اما تا جایی که در توانم باشد مانع از ...انقلابی کردم. پشیمان نیستم یمبارزه

برای دخترم خواهم شد که مستلزم همان مصائبی باشد که زندگی مادرش را نابود 

مچون دخترم ه یانتظار نداری که من با آینده بعاًطعنوان یک فردِ رئالیست تو به .کرد..

                                                      

1 Charles Longuet and Olivier Lissagaray 
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لافارگ ثابت کرد که این  ت، رفتار بعدیقدر حقی 1«آلیست برخورد کنم.یک فرِد ایده

 یانجام حرفهمورد نبود. لافارگ که سراش بینی آینده دخترانگرانی مارکس درباره

پزشکی را کنار گذاشت، به نوعی عکاسی ابداعی روی آورد، مرتب از انگلس تقاضای 

بود. لانگه، شوهر دیگر نارزش چندان واجد اش کرد و به نظر مارکس، نظراتپول می

آمد که جنی چن را مجبور بداخلاق از آب در نی چن نیز مردی عصبی ودخترش ج

مزاج، به کار تدریس کوچک و شوهر سودایی یرغم حملات آسم، داشتن بچهکرد علی

 از دانست وادامه دهد. مارکس از مواضع سیاسی لانگه نیز که او را پرودونیست می

عنوان مارکسیست گوناگون را به هایها و تحلیلبحث که او و رفقایش مخلوطی ازاین

 ینفی این برخورد بود که هنگام کمک در نوشتن برنامه دادند برآشفته بود. درارائه می

یز یک چ»نگه و دیگر رهبران حزب، نوشت اهای لحزب کارگر فرانسه، در مقابل تندروی

  2«قطعی است، این که من مارکسیست نیستم.

البته  لیساگارهرد نبود. مونیز چندان بی لیساگارهالنور و  ینگرانی مارکس از رابطه

 فردگرا، نامنظم ، امابا توانِ رهبری ، والعادهفوقمزاج، با شجاعت شور، آتشینمردی پر

کس اعتمادی مارهایی که برای النور جذاب بود، سبب بیستیز بود. اما ویژگیاتوریته و

وآمد فتاز ردل خوشی دوبرابر النور بود، و مارکس  لیساگاره بود. بعلاوه سنِ لیساگارهبه 

 سختی با پل لافارگبه لندن بهاش در ابتدای مهاجرت لیساگارهاش نداشت. او به خانه

 اگارهلیسگیر شده بود و همین مسئله سبب شده بود لافارگ و همسرش لورا نیز به در

 یبستهه سخت دلروی خوش نشان ندهند. رفتار آنان مورد اعتراض النور بود ک

دید. مارکس در چند نامه به می« ناعادلانه» بود، و برخورد پدرش به او را نیز لیساگاره

من چیزی جز اثباتِ »احتمال پیوند آن دو ابراز کرده بود:  اش را ازانگلس نگرانی

                                                      

1 Fritz J. Raddatz, 1978, Karl Marx: A Political Biography, Little 
Brown and Co. pp. 126-127 

2 Mary Gabriel, p. 500.به نقل از مجموعه آثار مارکس از انگلس  
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اش خواهم، تا ثابت شود که خودش از شهرتاز او نمی، پردازیادعاهایش و نه عبارت

  1«است و بتوان به او اعتماد کرد.بهتر 

این شرایط اوضاع را برای النور ناخوشایند کرده بود. در سفری که در  یمجموعه

همراه پدر به برایتون رفته بود، تصمیم گرفت روی پای خودش بایستد، در  1۵۸3 بهار

عنوان معلم به این شهر ماند و به تدریس خصوصی پرداخت و کمی پس از آن به

مد. تصمیم النور مورد پشتیبانی جدی مادرش بود، آدخترانه در یام یک مدرسهاستخد

رآشفته ب به برایتون برای دیدن النور، مارکس و جنی را شدیداً لیساگارههرچند خبر سفر 

او از جنی چن، و بیماری خودِ النور سبب  یکرد. خبر بیماری مارکس، تولد اولین نوه

 سال تحصیلی شد. اش به لندن در پایان بازگشت

زار یک هالنور، )کتابی نزدیک به  ینامهترین زندگیجامع ینویسنده ایوون کاپ

نویسد، نباید سفر النور به برایتون را شورش او علیه نپذیرفتن ( می، در دو جلدصفحه

النور به مارکس اشاره  یبه نامهاو و مادر و خانواده تلقی کرد.  اش از سوی پدرانتخاب

التماس از مارکس تقاضا کرد اجازه دهد که به کند که در بازگشت از برایتون تقریباًمی

س خیلی دشوار است و از مارک لیساگارهرا ببیند. او نوشت ندیدن  لیساگارهبیگاه وگاه

و از  ، حداقل بگوید در چه تاریخی اجازه این ملاقات را خواهد دادخواست اگر نه فوراً

 2پدر خواست عصبانی نشود و او را برای این تقاضای خودخواهانه ببخشد.

مسئله این شرایط بر اوضاع و احوال روانیِ النور، که از نوجوانی هم بی یمجموعه

خاطر بودنِ و افسرده« غمگین»ن مختلف بر اگذاشت. مورخنبود، تأثیرات منفی می

ی او ساله بود، درباره 1۱، زمانی که النور 1۵۸۱اند. خود مارکس در النور اشاره داشته

در .« .طور خطرناکی مریض است... همراه با هیستری.هو ب او شدیداً»نویسد که می

ی فرسودگی عصب»ای به انگلس نوشت که النور در یک وضعیتِ مارکس در نامه 1۵۵1

از فشارهای عصبی  زسال بعد بایک « تواند بخوابد.قرار دارد، نه اشتهایی دارد و نه می

عصبی دلایل مشخصی داشت.  اما شدت گرفتن این وضعیتِ 3کند.النور ابراز نگرانی می

                                                      

1Chushichi Tsuzuki, p. 33  نامهی مارکس به انگلس، 23 مه 1۵۸3، نقل از 

2 Kapp, Volume One, p. 154. 
3 Seigel, pp. 282-3 
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النور از آغاز گرایش شدیدی به استقلال داشت، اما انتظارات خانواده از او فراوان بود، و 

کند، او تناقض شدیدی بین استقلال و وظایف فرزندی طور که سوزوکی طرح میهمان

، نیز بر لیساگارهاش با عاشقانه یممانعتِ خانواده در حفظ رابطه 1کرد.می احساس

 مسائل روانی النور تأثیر بسیار منفی داشت.

مارکس به  یبود. خانواده حال تغییر این میان شرایط سیاسی و خانوادگی در در 

کیل تشبعضی افراد خانواده زندگی مستقل خود را  تری نقل مکان کرده وکوچک یخانه

سپتامبر  شدت سابق نبود. دروآمدهای دائمی مهاجران کمون نیز بهداده بودند. رفت

شتر بی تمام مهاجرین اغلب بر سر مسائل شخصی، و»باره نوشت، انگلس در این 1۵۸۱

 2«ایم.از شر آنها راحت شده به خاطر پول در حال مشاجره با یکدیگرند و ما تقریباً

تمام  تابید، بارا بر نمی لیساگارهو نامزدی النور و  کس دیدارکه مارگفتنی است با آن

، به زبان آلمانی بود، و آن را تاریخ کمون، لیساگارهخواهان ترجمه و انتشار کتاب  نیرو

کرد. مارکس حتی در مورد انتخاب عنوان روایت یک شاهد عینی کمون ستایش میبه

، 1۵۸۵آلمانی کتاب با نظارت او در  یمترجم آلمانی نیز دخالت کرد، و متن ترجمه

 ییک سال بعد از انتشار متن اصلی فرانسوی، انتشار یافت. مارکس حتی درباره

 و سود حاصل از نشر کتاب به او، نیز مداخله کرد.  لیساگارهلیف أتالحق

 

 شورو پر سوسیالیستی غیور
ها، ایده یگنجینه ها زن جوانی بیست و چند ساله بود. او ازالنور در این سال

 جنبش سوسیالیستی یمارکس، که گهواره یآرمان سوسیالیستی در خانه احساسات و

های اروپایی بود، بهره برده رهبران سوسیالیست کشورترین مهم یاروپا و محل مشاوره

اش در این خانه به روی جهان باز شده بود. توصیف بعضی از دوستان و و چشمان

د. گشایای به سوی شناخت بیشتر النور میمارکس از النور دریچه یآشنایان خانواده

رق زیبا نبود اما ببا آن که النور » کند،علاوه همانطور که یکی از دوستانش اشاره میبه

                                                      

1 Tsusuki, 66-67. 
2 Kapp,Volume One, p.181 
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داد... موجودی اش او را زیبا جلوه میپشتان، رنگ و روی او و جعد موهای پرچشم

ای عالی حافظه وزیرکانه،  با برخوردی، ذهنی منطقی، العادهفوقی، با استعداد أخودر

، یا داشتن باشوق، دوست سختحرارت، یا تحقیرکردن ویژگی او ستایش کردن با بود...

توصیف ادوارد برنشتاین از  1«تعصب بود. راه میانه برای او معنا نداشت.نفرت ورزیدن با

 عنفوان جوانی با چشمان وزنی در »چنین بود:  1۵۵۰النور در دیدارش از لندن در 

سرزنده، که با احساس و  خوش طنین... العادهفوقموی سیاه، مانند پدرش، و صدایی 

خود النور در توصیف خود با  2«کرد.های مربوط به حزب شرکت میهیجان در بحث

 3نه نبوغِ او را. پدرم را به ارث بردم... دماغ سف نوشته، من بدبختانه فقطأت

ای هگرفت؛ برای خانوادهعنوان منشی مارکس مورد مراجعه قرار میالنور اغلب به

سوسیالیستی در آلمان تحت تعقیب بودند پول جمع سوسیالیست که براساس قانون ضد

جا بود، اما به همان اندازه به پدر و اش پابراش به نامزدعلاقه هاکرد. در این سالمی

بود و  خوبی آشنادر کشورهای مختلف به بند بود. با جنبش سوسیالیستیآرمان او پای

« رسوسیالیستی غیو»شناخت. به قول برنشتاین می ها را شخصاًبسیاری از رهبران آن

 بود و خود را وقف جنبش سوسیالیستی کرده بود.

مارکس کاهش یافته بود.  یهای دائمی پرشور سیاسی در خانهدر این زمان بحث

اش را ترک کند، و دورنمای ناروشن مطالعه اتاق ندرتبهکه سبب شده بود  بیماری او

 تاقابه او وسوی جدیدی هدایت کرد. را به سمت ، النورلیساگارهبا  روابط النور ییندهآ

 در مختصر یبا مزدهم و  کمک کند به پدررفت تا هم بریتانیا می یموزه یمطالعه

 اش به تئاتر بیشتر شد،علاقه. کار کند شناسزبان یک پژوهشگرِ یتحقیق یپروژه

این  درهمچنین جمله جرج برنارد شا، و ادوارد اِوِلینگ. دوستان جدیدی یافت، از آن

انتخابات انجمن مدارس لندن درحمایت از یک کاندیدای زن  درگیر شدن دربا دوران 

 یمتوسط بود اما از همه یطبقه که بانویی ازنآبا »که به نظر او  کردفعالیت می

                                                      

 .p. 205 ,همان 1

  Chushichi Tsuzuki, p. 54به نقل ازکتاب برنشتاین، »سالهای تبعید من« 2

 در نامه به کائوتسکی، 2۵ دسامبر 1۵۱۱ ,همان3
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 کتابی هدر همین زمان بود که دست به کارِ ترجم. «تر بودکاندیداهای مرد شایسته

 نیافت. انتشار 1۵۵۱هر چند که کتاب تا سال  1به انگلیسی شد، لیساگارهتاریخ کمون 

 اً های اوُوِنی، تقریبجز گرایشدر انگلستان جنبش سوسیالیستی، به هادر آن سال

 :ه بودای به برنشتاین نوشتر نامهباره دوجود نداشت یا بسیار ضعیف بود. انگلس در این

محدود اعتصاب ی هدایر ی سال نومیدانه دورِهاکارگر انگلیس سال یجنبش طبقه»

لیغ، تب خاطر مصلحت یا ابزارِتر چرخیده، نه بهبرای دستمزد بیشتر و ساعات کار کم

 عنوان یک اصل وهای کارگری فعالیت سیاسی را به. اتحادیهعنوان هدف غاییبلکه به

ی عموم عنوان یک طبقه در فعالیتِقانون کنار گذاشته و مانع از شرکت کارگران به

چه پنهان، که در حال حاضر جنبش کارگری واقعی، به »کند، او اضافه می «اند.شده

بینی انگلس که این بد 2«جا موجود نیست.چه در اروپا وجود دارد در ایننآمعنی 

 ن دو، با رهبران جنبش کارگریآآن شریک بود، بیانگر اختلاف بینشی  مارکس نیز در

بورژوازی در جنبش کارگری بود که آن را مغایر یکی انگلیس، برسر نقش رهبری خرده

دیدند. مارکس و انگلس معتقد بودند که آزادی می« انترناسیونال»از اصول کلیدی 

ری هن» با نظربینش شود. این مین میأتنها به دست خود کارگران ت کارگر یطبقه

آمد خانوادگی وترین رهبران جنبش که با مارکس رفتیکی از مهم 3«هایندمان مایرز

خود را در رقابت با انگلس  هایندمان .رفت، در تضاد بودداشت و اغلب به دیدار او می

 این بود که این اصل هایندمان د. استدلالورزیدید و نسبت به او حسادت میمی

نظر  این میسر است از تنها به دست خود کارگر کارگر ینترناسیونال که آزادی طبقها

ر ها به سوسیالیسم دست بیابیم. اما بتوانیم بدون سوسیالیستدرست است که ما نمی

شگامی، رهبری، ها آزاد شود. پیتواند توسط خود بردهاین باور بود که یک برده نمی

                                                      

1 Olivier Lissagaray, History of the Paris Commune of 1871, 
Translated from French by Elenor Marx, New Park Publications.  
2 Kapp, pp. 207-209 

3 Henry Mayers Hyndman 
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دهی توسط کسانی میسر است که در موقعیت متفاوتی از کارگران سازمان آموزش، و

  1اند.ابتدای زندگی برای این امر مهم تربیت شده از و پرورش یافته

حزب فدراسیون دموکراتیک  تأیید نظر سبب شد که مارکس ازاین اختلاف

دموکرات بعدی(، متشکل از عناصری از )فدراسیون سوسیال هایندمان طبقاتیفرا

داری کند. با این ایجاد شد، خود 1۵۵1ها که در یستمتوسط رادیکال و چارت یطبقه

 یفاادر انگلیس  یاحیای سوسیالیسم و جنبش کارگر فدراسیون نقش مهمی در ،حال

 هایندمان ی مباحث مورد اختلاف باگوها دربارهوگفت در پدر یخانه کرد و النور که در

گذشت مارکس، به فدراسیون فدراسیون مشارکت داشت، پس از در انگذاربنیانو سایر 

یز ندموکرات مرکزی فدراسیون سوسیال یاو و اولینگ به عضویت کمیته پیوست.

 انتخاب شدند.

 

 از دست دادنِ عزیزان
 ذشتگبر النور تأثیر مستقیمی داشت: درها های مهم دیگری در این سالرویداد

اش، انگلس با او زنی که در بستر مرگ بود؛ 1۵۸۵ همدم زندگیِ انگلس، لیزی برنز، در

ورش به کش لیساگارهبازگشت  ها در فرانسه وازدواج کرد؛ اعلام عفو عمومی برای کمونارد

که در دو سه سال آخرِ  1۵۵1در گذشت مادر النور، جنی مارکس، در و؛ 1۵۵۰در

رد. مارکس که خود از بیماری ریوی در عذاب بود، حتی بزندگی از بیماری رنج می

نتوانست در مراسم تدفین همسرش که به سادگیِ تمام و تنها با حضور انگلس و جمعی 

نزدیکان خانواده برگزار شد، شرکت کند. انگلس از سوی مارکس در مراسم حضور  از

داشته که اگر هرگز زنی وجود »ی جنی وستفالن مارکس گفت، یافت، و درباره

 «اش شاد کردن دیگران بوده، آن زن جنی بود.ترین شادی زندگیبزرگ

شدت دوست ی مادرش نوشت که او و مادر یکدیگر را بهالنور بعدها درباره

پدرش او را  یای بین آنها وجود داشت و مادرش به اندازهداشتند، اما سایهمی

های من این است که مادرم با این فکر زندگی را ترین غصهیکی از تلخ»...شناخت. نمی

اش را هم نزد که من بهترین و ام و هرگز حدسرحم بودهترک کرد که من خشن و بی

                                                      

1 Yvonne Kapp,vol.One, p. 209 
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اضافه کرد  و 1«پدرم کردم. ام را فدای ناراحت نکردن او وهای زندگیترین سالشیرین

اش احساس کرد که باید به دخترش اعتماد کند، طبیعت در اواخر زندگیپدرم هم »که 

بیش از همه به  "جنی چن"»گفت ما دو نفر عین هم بود. به همین دلیل بود که او می

 «خودِ من است. "تَسی"من شبیه است، اما 

ی های خانوادگفشارهای روحی ناشی از تقابل مسئولیت طبع حساسی داشت و النور

انداخت.  جدی بیماریِ به بستر جوانی چندین بارحتی در نو ه استقلال فردی او راو نیاز ب

اغلب به اصرار مارکس مجبور بود برای کمک به خواهرش جنی چن به فرانسه برود. 

فرزندان خواهرش را بسیار دوست داشت و اغلب از پسر بزرگ او در لندن نگهداری 

ای نیز با مخالفت خانواده رفهآموزش جدی ح بسیار النور به تئاتر و یکرد. علاقهمی

ر حاض وجههیچبه»برو بود. تنها در اواخر زندگی بود که مارکس به انگلس نوشت، رو

و اجازه  «نیستم که این بچه فکر کند باید خود را قربانی پرستاری از یک پیرمرد کند.

های خانوادگی و تراژدیطور جدی دنبال نماید. اما اش را بههنری یداد که النور علاقه

پرستاری از مارکس، با کمک هلن دموت، استقلالی را که النور آرزو داشت از او دریغ 

 کرد. می

، جنی چن نیز پس از یک دوره النور درگذشتِ مادر، خواهر بزرگ دو سال پس از

اش نشیتدوم برُ یاز مارکس که خود از حمله که شدت آن تا روزهای آخر ،بیماری

گذشت. النور خبرِ مرگِ دختر بزرگ را، که برای برد، پنهان نگاه داشته شد، درمیرنج 

وجور کردن ، به او داد، و با اصرار پدر برای جمع«حکم مرگ خودش بود»مارکس مانند 

، 1۵۵3مارس  1۱در  ،فرزندان خواهرش بلافاصله عازم پاریس شد. تنها دو ماه بعد

 هایشطالعه رفت، روی صندلی راحتی نشست، چشمم اتاقاش به خواب اتاقمارکس از 

دوم قرن از  یترین مغز نیمهبزرگ»انگلس،  یرا به روی زندگی بست و به گفته

سپاری مارکس گفت، او دشمنان سیاسی انگلس در مراسم خاک« ایستاد.اندیشیدن باز

راسر سانقلابی در  ها کارگرِیلیوناما حتی یک دشمن شخصی نداشت و م بسیاری داشت

                                                      

 .p. 221 ,همان 1
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 تربار فقیراز دست دادن این ذهن پربشریت با »جهان عزادارِ در گذشت او شدند، و 

  «شد.

به النور واگذار شد.  شد قانوناًپوند می 2۱۰ مارکس که جمعاً یچند ماه بعد، ارثیه

چه اهمیت داشت میراث فکری مارکس و انتشار آثار ناتمام او بود، که مارکس، اما آن

ها ساخته بود. این امر ابتدا دارِ به انجام رساندنِ آنالنور، او و انگلس را عهده یگفتهبه

نگاری اعتراضی او با تر، لورا لافارگ، و نامهمورد تردید، حسادت وخشم خواهر بزرگ

 های آخر زندگی مارکس،های سنگین النور درسالما با توجه به مسئولیتاانگلس شد. 

 یاو برای انتشار آثار منتشر نشده یتر، پس از مدتی وظیفهغیبت دو خواهر بزرگ در

 های مارکسجور کردن انبوه یادداشتومارکس تثبیت شد. النور با تمام نیرو به جمع

، سرمایهمربوط به جلد دوم  ینوشتهصفحه دست ۱۰۰پرداخت، و از آن جمله یافتنِ 

 د.بود که فعالیت برای انتشار آن را به خواهرش اطلاع دا

 

 النور و ادوارد اِوِلینگ 
او  یخانه یانگلس منتقل شده و اداره یگذشت مارکس، هلن دموت به خانهبا در

ی که استقلال دار شده بود؛ انگلس به نوعی سرپرستی النور را به عهده گرفت؛ ورا عهده

 یافتنی شد. او به خواهرش نوشت که با آن کهالنور آرزوی آن را داشت برای او دست

اهد مین خوأنیت انگلس تردید نداشته و اطمینان دارد که همیشه از جانب او تحُسن در

حقیقت النور تنها عضو  وقت دیگری به استقلال مالی نیاز دارد. در شد، اما بیش از هر

 مارکس بود که مایل نبود متکی به سخاوت انگلس باقی بماند. شاید یکی از یخانواده

طلبی النور پس از مارکس، آمادگی او برای استقلالهای جنبهترین رجستهب

 یاو با ادوارد اِولینگ بود. رابطه یبارز آن برقراری رابطه یپذیری بود که نمونهریسک

گذشت مارکس از شده بود، اما یک سال پس از درآغ 1۵۵2النور و اولینگ از حدود سال 

 بود که علنی شد.

 ینشریه ملی سکولار، و ویراستار یمعاون جامعه، نگارروزنامهادوارد اِولینگ 

بود و با نام مستعار چندین  مندعلاقهبود و مانند النور به تئاتر  پروگرس یماهانه

م طبیعی اش در علونمایشنامه نیز نوشت. او پنجمین پسر یک کشیش بود که تحصیلات
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ا رده بود. در زمان آشنایی بناباورِ رادیکال تبدیل کو خدا رشوراو را به یک داروینیستِ پُ

کرد. در بیمارستان لندن از همسرش جدا زندگی می بار ازدواج کرده بود والنور، یک

علوم طبیعی داشت. اولینگ روشنفکری  یهایی در زمینهداد و کلاسدرس آناتومی می

، موزش همگانیآبخشی به زندگی، و مبارزه برای با اعتقاد عمیق به نقش هنر در شادی

دو عرصه فعال و شناخته شده بود. النور که  در هر ، اجباری و سکولار بود، ورایگان

معتقد بود سوسیالیسم و خداناباوری همزاد یکدیگرند، جذب اولینگ شد و برای 

ملی  یعنوان یکی از مدیران جامعهنوشت. اولینگ بهمقاله می پروگرس ینشریه

سخنرانی در سفر بود و معروف بود که گاه از پرداخت  یبرای ارائه سکولارها، مرتباً

کرد و پس از این و آن هم پول قرض می 1کند.خالی میهایش شانهحسابصورت

استفاده از منابع مالی ءاو را متهم به سو داد. بعدها معشوق پیشین اولینگ نیزنمی

  انجمن کرد.

هرت بد ش»لیبکنخت،  یگفتهبه النور تأثیر نداشت. بر اما شهرت بدِ اِولینگ ظاهراً

پس از درگذشت  2«انگیخته شدن حس همدردی النور شد.ی سبب براولینگ حت

خانه شد، و خبرش را به خواهرش لورا، انگلس و هلن دموت با اولینگ هم مارکس النور

 پیش از این اقدام با او مشورت «تَسی»ای به لورا نوشت که اگر نامه اطلاع داد. انگلس در

 اجتناب این اقدام را برایدانست نتایج محتمل و غیر قابلخود می یده بود، او وظیفهکر

ای که است آنها به اندازه کند که با این حال امیدواراو شرح دهد. انگلس اضافه می

همان بهتر که موضوع پیش از آن که دیگران بتوانند  اند، باقی بمانند، واکنون خوشحال

 یزای ناش چند کلمهعلنی شد. انگلس در نامه استفاده کنند،وءکاری ساز این مخفی

مبلغ پنجاه پوند، که النور در نامه  همچنین 3ی نقاط مثبت اولینگ اضافه کرد.درباره

                                                      

1 Tsuzuki, p. 82. 

 .p. 99 ,همان 2

3 Kapp, Second Volume, pp17-18 
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هایی که النور در نامه 1.خواند، به آنان هدیه داد« مبلغ خیلی زیادی»را به خواهرش آن

اش نوشته تا حدود زیادی حالت تدافعی دارد، که این دوران به خواهرش و دوستان

بیانگر شهرت نه چندان مثبت اولینگ، و نیز نگرانی النور از داوری دیگران درمورد وارد 

 شد. درهل محسوب میأشدن او به رابطه با مردی بود که هنوز از نظر قانونی مردی مت

ین مقطع است که اولینگ، تحت تأثیر النور خود را پیرو مارکس اعلام کرد، و در هم

ی سوسیالیسم و کارل مارکس برگزار هایی دربارهسخنرانی سلسله 1۵۵۱حدود سال 

جلد  یمسئول ترجمه 2،انگلس، همراه با ساموئل مور یزودی به توصیهعلاوه بهد. بهکر

 به انگلیسی شد. سرمایه اول

از آن جمله تمایل  ل زندگی با اِولینگ، تفاوت شخصیتی و اخلاقی آن دو،یاوااز 

م که یاد بیاوریهداد. باید بنمایی وجلب توجه زنان دیگر، النور را رنج میاولینگ به خود

نیاز بودن، بخش مهمی احساسِ مورد مراقبت از دیگران، انتظار دیگران از او، و توجه و

ادرانه، م به پرستاری و دلسوزیِ تقریباً ان نوجوانی بود. عادتِ النوراز دور النور یتجربه از

 عکس، شخصیتِشد. اما بربود، میگاه بیمار بیوهاکه گ ،شامل حال اولینگ نیز بعاًط

عاطفی از  یاستفاده، میل به موردِ توجه بودن، و سوءمحوری-اولینگ سرشار ازخود

دیدند اما النور دلبسته و ت اولینگ را میدیگران بود. دوستانِ نزدیک النور اشکالا

اش ازدواج کرده باشد نام فامیِل اولینگ را به نام که رسماًآنبیاو او بود.  یسرسپرده

گرفت. اما این همه می اضافه کرده بود و جانب اولینگ را در برابر مخالفان سیاسی او

قدرت  یبه ایجاد رابطهگزاری و قدرشناسی در اولینگ، انگیختن حس سپاسبه جای بر

. ردکتبدیل  مخرب یابه رابطهرا ی اول هابخشِ سالنیروی هرابطو بین آن دو انجامیده 

مخفیانه با دیگر زنان، النور را فریب  یبرقراری رابطهبا اولینگ هم از نظر عاطفی و هم 

ست اجداد. نکته اینکرد و مورد سوءاستفاده قرار میداد، با خونسردی او را تحقیر میمی

خبر قدرت بی یهای شخصیتی و اخلاقی اولینگ، و وجود این رابطهکه النور از نادرستی

                                                      
1 Ronald Florence. Marx’s Daughters: Eleanor Marx, Rosa 

Luxemburg, Angelic Balabanoff, New York: The Dial Press, 1975, 
Letter # 60. 

2 Samuel Moore 
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بعد از مرگ پدر و »...سد: نویمی 1شراینر اش الیوترین دوستای به نزدیکنبود. درنامه

و سپس « ام.بهره بودهبی خودخواهی، از بری خالص، عشق –مادرم، من از عشق واقعی 

کند که ادوارد خیلی سرِ حال به یک مهمانی شام رفته، چون چند تا خانم اضافه می

ای داریم که هر زن و مرد علاوه بر چیزهای دیگر ما مشکلات مالی جا خواهند بود...آن

عین  اما درحالی که من در اوج نومیدی هستم او برد...معمولی را از نگرانی به گور می

باید به افرادی با ماهیتی شبیهِ ادوارد غبطه خورد که ظرف یک ساعت  .خیالش نیست

احساسِ گناه. من به اندوه یا بیسپارند... مثل یک بچه، بیهمه چیز را به فراموشی می

ی مواردی که دردسر احساسیِ مطلق او، مگرنم، اما پیوسته از بیکاین مسئله عادت نمی

 یبرنارد شا که در این ایام مرتب به خانه 2«کنم.برای خودش داشته باشد، حیرت می

جدایی آن دو اشاره کرده بود.  یاش به شایعهوآمد داشت، در دفتر یادداشتها رفتآن

هیچ کس نباید یک کلمه از »بود، که  چه به دوستی نوشتهاما النور، در راستای آن

آگاهی از شخصیتِ واقعی اولینگ را پشت سر  یشوک اولیه ، ظاهراً«مسائل او بداند

ی حالداد. اولینگ به همان سرادامه میگذاشته، و به زندگی و کار مشترک با اِولینگ 

تاری فگر»حضور در شورای اتحاد سوسیالیستی را به خاطر  یپیشین بود، گاه وظیفه

اولینگ،  1۵۵۱جالب آن که در سال  3.کردمی «فراموش»، خیلی ساده «پول در آوردن

 ۱منتشر کرد.« زن یمسئله»ای تحت عنوان با همکاریِ النور کتابچه

نفس لازم بود، در بهچه را که برای داشتنِ اعتمادنکته این است که النور هر آن

کوشید جای های سیاسی بود و میعالیتدرگیر ف اختیار داشت. در این دوران شدیداً

رشدِ سوسیالیسم در انگلستان محکم کند. علاوه بر فعالیت در  فرایندِ پای خود را در

نوشت؛ برای گذران شد؛ مقاله میبرای سخنرانی دعوت می تشکیلات حزبی، مرتباً

                                                      

1 Olive Schreiner 

2 Kapp, Second Volume, pp. 27-28. 

3 Tsuzuki, p. 127. 
۱ Edward Aveling, The Woman Question. With Eleanor Marx 
Aveling. London: Swan Sonnenschein & Co., 1886. 
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 آن به انگلیسی توسط یو ترجمه سرمایهکرد، برای تکمیل چاپ دوم زندگی ترجمه می

مادام بوواری را از کتاب عهده داشت؛ ها را بهقولاولینگ، مسئولیت چک کردن نقل

ار خود انتش یرا با مقدمه لیساگاره کمون پاریسکتاب ی هفرانسه ترجمه کرد، و ترجم

 یمقاله 1۵چاپ جمله ده کردن و چاپ آثار مارکس، از آنوقت زیادی صرف آمااو داد. 

انقلاب و ضد »با عنوان  1۵۱۱که در  کردنیویورک دیلی تریبیون  یدر نشریه مارکس

منتشر شد. )النور خبر نداشت که مقالات را در زمانی که مارکس « انقلاب در آلمان

 گیر مطالعات اقتصادی خود بود، انگلسن انگلیسی تسلط کامل نداشت، و درهنوز به زبا

راث علمی و فکری مارکس همراه با انگلس، برای می عنوان وصیِبه نوشته بود.( ضمناً

این مورد حتی  های ارزش اضافی( در فشار بود و در)نظریه سرمایهانتشار جلد چهارم 

گرفت، نوعی درگیری پیدا با انگلس، که به تصور او به حد کافی این امر را جدی نمی

از یاران  ا کسیبه کائوتسکی که تنه اوکرد، که با شکیبایی انگلس مسئله حل شد. 

بخواند، نامه نوشت و خواهش کرد کار روی  توانست خط او رامارکس بود که می

قدر در این کار تعلل کرده بود که ها را از سر بگیرد، غافل از آن که او آننوشتهدست

انگلس از او خواسته بود متن را پس بفرستد. النور در تدارک نوشتن بیوگرافی مارکس 

ها یا کپی مکاتبات مارکس و انگلس را که به بِبِل و ش زیادی کرد تا نامهنیز بود و تلا

 ورد. آ برنشتاین واگذار شده بود، به دست

وطن، مسلط به چند زبان )و البته فرزند کارل عنوان زنی جوان، جهانبه النور

 ه بود وشدهای مختلف سوسیالیستی شخصیتی شناختهمارکس(، در میانِ فراکسیون

ها، ها و کاهش دستمزدها به دنبال اخراجهای کارگری، که اعضای آنکنگرهدر 

 ها به دبیری و عضویترادیکالیزه شده بودند، موقعیت خاصی یافته بود. در همین سال

کارگران گاز، که خودش سازمان داده بود، نیز  یزنان اتحادیه یاجرایی شعبه یکمیته

لیبکنخت، که از طرف حزب کارگر سوسیالیست با اولینگ و  1۵۵۱انتخاب شد. در 

سخنرانی  شهر 3۱آمریکا برای سخنرانی دعوت شده بودند، به امریکا سفر کرد. آن دو در 

های کارگری، ازجمله در شیکاگو، علیه محاکمه و حکم اعدام هشت کرده و در میتینگ

ه روزانه که ب برای هشت ساعت کاراندازی در اعتصاب کارگری آنارشیست به اتهام بمب

شماری از بی تعداد زخمی شدنخشونت پلیس و کشته شدن یک تن از آنان و 
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سخن  محل اعتراضات، مشهور شد 1،«هی مارکت یقضیه»اعتصابگران انجامید و به 

گفتند. گفتنی است که اختلاف نظر اولینگ با رهبران حزب کارگر سوسیالیست آمریکا 

او  یهای کارگری( و توصیهکارگری مرکزی )شوالیههای ی همکاری با اتحادیهدرباره

ندگی ی ولخرجی و زآمریکایی، و اتهامات حزب درباره بسیج عناصر بیشتر بر یبه تکیه

دن، های لندر روزنامه تجملی سخنرانان به حساب کارگران در این سفر، و نشر این اخبار

هامات ای این اتنوشتن نامهبه شهرت نه چندان خوب اولینگ بیشتر لطمه زد. انگلس با 

محافل سوسیالیستی انگلستان خواند و نوشت  اعتبار کردن آن دو دررا ابزاری برای بی

ی گارنروزنامهدانشگاه به  داد از مقام پروفسوری دراولینگ به پول اهمیت می دکتر اگر

را از بچگی که او »را « دختر مارکس»آورد. او اتهامات علیه ثابت، روی نمیبا درآمد غیر

 شدت محکوم کرد.به« شناخته و حاضرنیست که به او توهینی شودمی

تیزِ ساختلافات تئوریک و استراتژیک میان فراکسیون ناسیونالیست و خارجی

و فراکسیون مارکسیست، که برای آن  هایندمان فدراسیون دموکراتیک، به رهبری

ا حمایت شت، و النور و اولینگ، بم با انترناسیونالیسم پیوند ناگسستنی داسسوسیالی

های جدی درونِ فدراسیون گیریرعت به درسکردند، بهانگلس، آن را نمایندگی می

کارگر  یتوجه به منافع طبقهانجامیده بود. دو طرف یکدیگر را با حملات شخصی به عدم

، 1۵۵۱ انجام در دسامبراین اختلافات بود. سر گیرشدت درساختند. النور بهمتهم می

مرکزی فدراسیون و خروج النور و اولینگ از کمیته و تشکیل  یانشعاب در کمیته

باره به خواهرش لورا نوشت که ناپذیر شد. او در اینچاره« سوسیالیستی یاتحادیه»

حالا که فدراسیون را از عناصر »کند و قول داده انگلس از مواضع او و اولینگ حمایت می

 گود کمک خواهد کرد، علاوه بر آن بسیاری از کسانی که کنارِایم به ما ناپاک زدوده

ها را هم جذب خواهیم اند نیز به ما ملحق خواهند شد، و با حمایت انگلس، آلمانایستاده

 یگفتنی است که کمی بعد النور و اولینگ و انگلس از حمایت اتحادیه 2«کرد.

نویسد این فقط باره میسوسیالیستی نیز دست کشیدند. شیلا روباتام در این

                                                      

1 Haymarket Affair 
 ,Kapp 1۵3، ص. 2-1۵2
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-بازی مبتنی بر خودلینگ و انگلس نبود. یک باندناپذیری از سوی النور، اوانعطاف

النور در مکتب پدری بزرگ شده بود که با شکست »کند، بینی بود. و اضافه میبرحق

انی توجه به پشتیبفراکسیونی و مخالفت با نظرش، انترناسیونال اول را بی یمبارزه

روشی که مارکس و انگلس »گوید، کرد. روباتام میجا هجاب و ر هلند[ تعطیلمحلی ]د

مبنای یک بینش خاص اتخاذ شد، باید به کردند این بود که وقتی تصمیمی برمتداول 

  1«دیگران تحمیل شود.

درگیر فعالیت  ها فشار روحی زیادی را بر النور که شدیداًاین مسائل و درگیری

ود جمله بنآکرد. از های کارگری بود، وارد میتشکیلاتی و تلاش برای بسیج اتحادیه

های ، که به علت شکاف بین گروه1۵۵۱فتح باستیل در  گردتدارک مراسم صدمین سال

 و انگلس-های کارگری فرانسه و فراکسیون مارکسها ) اتحادیهی سوسیالیستالمللبین

 تحت حمایت «گرایانممکن»ی و المللبینهای سو، و اتحادیهلیبکنخت در یک

 انگلس وی هانجام با بیانیبود، و سر ، در سوی دیگر( با مشکل روبرو شدههایندمان

نظر رسید. همچنین با حمایت فعال النور مورد یهمراهی و امضای برنشتاین، به نتیجه

پاریس تصویب شده بود(، در  یاول ماه مه )که در کنگره تظاهراتبود که نخستین 

 هزار نفر در 3۰۰تا  2۱۰با حضور پل لافارگ و اولینگ و با شرکتِ  1۵۱۰مه  چهارم

 تر در میدان کنکورد پاریس برگزار شد.کمی کم یپارک لندن و تعدادهاید

، النور پشتیبان مهمی را از دست داد. اما برای 1۵۱۱اوت  ۱گذشت انگلس در با در

دکانِ انگلس او، لورا و کو یلحاظ مالی امنیت پیدا کرد، زیرا مطابق وصیتنامهاولین بار از 

انگلس خانه خریدند و النور در  یجنی چن وارث اموال او شدند. هر دو خواهر با ارثیه

جوویش "ای که در خیابان همچون یک یهودی از خانه» باره به خواهرش نوشت این

دانست. )النور همیشه خود را یهودی می 2 «کنم.ام احساس غرور میخریده "واک

 یگفتههب«. اممن یک زن یهودی»زمانی به یکی از رهبران کارگری انگلستان گفته بود، 

                                                      

 Ronald Florence , Marx’s Daughters: Eleanor مقدمهی روباتم بر کتاب 1

Marx, Rosa Luxemburg, Angelic Balabanoff, New York: The Dial 
Press, 1975, p. xxiv 
2 Jewish Walk, نگاه کنید به, Marx’s Daughters…p. 101 
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خواند، می 1«مور»ای نزدیکان مارکس، پدرش را جرولد سیگل، این که النور نظیر پاره

و نه « هویتی» یواضح است که این تأکید جنبه 2نوعی یادآوریِ اصل و نسب بود.

ترین لحظات من خوش»یر گفته بود که به دوستش ماکس بیالنور مذهبی داشت. 

چند « زمانی است که در جنوب غربی لندن در میان دوستاِن کارگر یهودی هستم.

النور  از دوستان بسیار نزدیک 3،ازجمله ایمی لِوی ،نویس یهودینویسنده و نمایشنامه

کشی کرد، النور سخت افسرده شد، و کتاب او را که داستان بودند. زمانی که لِوی خود

 ۱د.کرزندگی یهودیان در انگلستان بود، به آلمانی ترجمه 

ی ههای روانی مربوط به رابطهای عاطفی و فشاراین همه اما چیزی از نگرانی

علاوه در آخرین روزهای زندگی انگلس از حقیقتی کاست. بهاش با اولینگ نمیمخرب

شد که از لحاظ عاطفی برایش بسیار ناگوار بود؛ این که پدر واقعی فردریک  آگاه

خاطر وفاداری به مارکس و مخفی انگلس به فرزند هلن دموت، مارکس بود، و ۱،)فِرِدی(

ها مسئولیت آن را به عهده گرفته او با هلن دموت، در تمام این سال یداشتنِ رابطهنگاه

 به دیدار انگلس که در توسط سام مور، وصی انگلس، النوربا آشکار شدن این راز  بود.

بستر مرگ بود شتافت تا حقیقت را از زبان او بشنود. انگلس که دیگر قادر به سخن 

لس که به قول انگ النورگفتن نبود با نوشتن بر تکه کاغذی واقعیت را تأیید کرد. 

پس آن اما از ۱از شنیدن حقیقت شوکه شد« خواست از پدرش یک بت بسازدمی»

 ای با فِرِدی برقرار کرد. بسیار صمیمانه یرابطه

ی جا مانده، ما با زنهایی که از او بهنکته این است که به داوری نزدیکان النور و نامه

عمومی، اما نامطمئن از خود و نومید در زندگی  یو فداکار در عرصه شورپرتوان، پر
                                                      

1 Moor در انگلیسی , Mohr در آلمانی 
2 Jerrold Seigel, Marx’s Fate, the Shape of a Life, Pennsylvania: 

The Pennsylvania University Press, 1978, p. 79. 
3 Amy Levy 

۱ Seigel, pp.285-6 

۱ Freddy Demuth 

۱ Florence. p. 64 
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و  جدید یایم. با انتقال به خانهشدن، مواجهخصوصی، و با نیاز مبرم به دوست داشته

ماند. شاید به همین خاطر اولینگ، النور اغلب تنها می یهای شبانهمعاشرت یادامه

 ،وترداری از کببرای نگه همچنین. اش بوددوستان یپذیرای سخاوتمندانه اش مرتباًخانه

اری ددر نگه ها علاقه داشت وبچهگرفت. النور که از نوجوانی به از همسر لورا مشورت می

کرد. در از کودکان خواهرانش شریک بود، نیاز به داشتن بچه را بیشتر احساس می

ها مثل تواند برای بچهجا میاین»جدید نوشته بود  یی خانهای به کائوتسکی دربارهنامه

ش جدید به خواهر یای که در نخستین کریسمس در خانهو درنامه« بهشت باشد.

انگیز و مزخرفی است. گاهی فکر ها، این ایاِم غمبدون وجود بچه»گوید نوشته، می

که کوچولوها را داشته و از دست داده باشی یا دانم کدام بدتر است، اینکنم نمیمی

گفت من به دوستی گفته بود پدرم همیشه می 1«هرگز این تجربه را نداشته باشی.

رز طبود که حس زنانگی مرا آزاد کرد و من به« دواردا»بیشتر مثل پسرها هستم. این 

غیر قابل مقاومتی جذب او شدم. اما مرورِ دوران کوتاهِ زندگِی مشترکِ النور با اِولینگ 

اش، سبت به شریکِ زندگیاحساسِ تعهد او ن ، عشق و«زنانگی»دهد، چگونه نشان می

رومند، زنِان نیبسیاری از ست که استفاده و تحقیر قرار گرفت. آیا این بهایی امورد سوء

  ؟اندبودهبه پرداخت آن  خود ناچار یطفنیازهای عا خاطربه ،فرهیخته و مبارزِ سیاسی

عنوان چیان، بهی معدنالمللبین یوقتی النور در هشتمین کنگره 1۵۱۸در ماه ژوئن 

با مترجم مشغولِ فعالیت بود، ادوارد اولینگ مخفیانه در یک دفتر ثبت احوال 

گاه ه و بیاوفایی گکه از بی ازدواج کرد. نومیدی النور، ای رسماًساله 22 یهنرپیشه

در  طلبیاطلاع نبود، به اوج خود رسید. با این حال اولینگ هنوز با فرصتاولینگ بی

کرد. حفظ میکاملاً اش با النور را کرد و در ظاهر روابطمشترک با النور زندگی می یخانه

 یدموکرات رفت، و به عضویت کمیتهت همراه با النور به کنفدراسیون سوسیالدر ماه او

چه در خانه قیمتی بود، آن اجرایی انتخاب شد. کمی پس از آن، اولینگ با برداشتنِ هر

النور را ترک کرد. در حقیقت  یو با گذاشتنِ یادداشتی با آدرس جدید خود، خانه

انگلس به النور رسیده بود هم از نظر عاطفی، هم از هدر دادن پولی که از اولینگ با به

دامن شرایط سختی قرار داده بود. النور دست به  در النور را فریب داده و ،مالی نظر
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ای به او نوشت که رفتار اش فِرِدی، که تنها محرم رازش بود، شد، و در نامهنابرادری

 یانهبه خاست. اولینگ یک ماه بعد به میل خود برای مدتی « بیماری اخلاقی»اولینگ 

 بازگشت. مشترک 

بازمانده از النور به فِرِدی حکایت از نومیدی شدید و احساس رهاشدگی  یچند نامه

امروز »دارد. پس ازآن که اولینگ برای بار دوم خانه را ترک کرد، به فِرِدی نوشت، او 

رده توان چهاتردید ]بیان[ ضعف است اما نمیدیگری به ادوارد نوشتم. بی یصبح نامه

اس سترین احکنم هر کسی با کمسال زندگی را پاک کرد، گویی وجود نداشته. فکر می

نی کدهد. فکر میای پاسخ میشناسی، به چنین نامهدرشرف، چه رسد به مهربانی و ق

دهد که روز بعد بعد ادامه می« که پاسخ منفی باشد.ترسم می جواب بدهد؟ تقریباً او

داند دموکرات است و این که او نخواهد رفت چون نمیفدراسیون سوسیال یجلسه

 آن جلسه برود و اگر خواهد که بهاز فِرِدی می غیبت اولینگ را چگونه توضیح بدهد و

 یگردد یا نه. دو روز بعد در نامهجاست از او بپرسد که آیا به خانه بر مینآاولینگ 

دهد که اولینگ پس از فرستادن یادداشتی، به خانه دیگری به فِرِدی به او اطلاع می

یرت ح ،برگشته، و از این که النور مشغول کار بوده و با آغوش باز به او خوشامد نگفته

کند که به اِولینگ . النور تأکید میاست خواهی ارائه ندادهکرده و هیچ توضیح یا عذر

 کند به دیدارگفته که رفتار او را هرگز فراموش نخواهد کرد. سپس از فِرِدی خواهش می

بعدی به فِرِدی، که بیانگرِ  ینامه نها برود تا در حضور او با اولینگ گفتگو کند. درآ

د شکستگی خودل تر النور در اعماق نومیدی و تسلیم است، از تنهایی وسقوطِ بیش

و  «خرین دهشاهیآ»نویسد واین که با وضعیتِ وحشتناک ورشکستگی کامل تا می

  1.ستمشورت با او مندنویسد که سخت نیازکامل روبرو است، و می« بروییآبی»

ضاوت توان ق فکر منطقی وکنترل احساسات، تکاملاً رفته است؟ آیا بر النور چه می

 ها به خواهرش،هایی که در همین ماهگیری را از دست داده بود؟ با توجه به نامهتصمیم و

رتباط توان گفت که تنها در الیبکنخت که در زندان بود، نوشته می به به کائوتسکی، و

ها که سایر مسئله یبارههای دیگرش درنامه زیراتواند مثبت باشد. میپاسخ با اِولینگ، 
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. نفس اوستبهاعتماد وداری خویشتندرست در همان روزها نوشته شده، بیانگرِ نهایت 

 تشارِ نویسد که انانگلس بود می ینامهبه برنشتاین که مشغول نوشتن زندگی مثلاً

 .او و خواهرش باشد یهای مارکس باید با اجازهنامه

 

 پایانِ تلخ
ور الن یطلبانه به خانهبه وخامت گذاشته بود، فرصتاش رو اِولینگ که بیماری

هایش عهده گرفت. در نامهها، مراقبت از او را بررنجش یهمه رغمبهبازگشت. النور هم 

سوزاند. بعضی از نزدیکانِ لاغر شدنِ بیش از حدِ اولینگ دل می به دوستان حتی بر

به  اشاحتیاج مشترک را هم در رابطه با بیماری او و یالنور، بازگشت اولینگ به خانه

کوت سّدیدند که حتی با نوعی حقمالی از النور می یاستفادهپرستاری، و هم سوء

که  هاییپدری مارکس با فِرِدی همراه بود. شاید نامه یگرفتن برای افشا نکردنِ رابطه

ماه  ای دردر نامه یید کند.أرا تت این برداش هدر دو ماه آخر زندگی به فِرِدی نوشت النور

تنها داند چگونه دستاین که نمی ونوشت ، از شرایط وحشتناک خود 1۵۱۵ یفوریه

دیگری، در پاسخ به  یجانب طلبکارها پاسخ دهد. در نامه به تقاضای مداوم پول از

مبالغی پول او و روبرو شدن با اولینگ، که از فِرِدی هم  یامتناع فِرِدی از آمدن به خانه

املاً ککنم مسائل را دانم که تو نگران من هستی، اما فکر نمیمی»گرفته بود، نوشت 

دهد که کارهای نادرست سپس ادامه می« فهمم.درک کنی. خودم هم تازه دارم می

کاری مثل فِِردی قادر به درک بیماری اخلاقی است که افرادِ درست ی]اولینگ[ نتیجه

 رد توافق فِرِدی با این ضعف و سازشکاریِ النورعدم وضوح حکایت ازآن نیستند. نامه به

کند که بدهیِ اولینگ به فِرِدی را فراموش نکرده رابطه با اولینگ دارد. در نامه اشاره می

یعنی « درک کردن»کند که . بر این تأکید میکردخواهد بازپرداخت و آن را 

 ندارد، و« بخشیدن»به نیاز اما « درک کند»هایش به او آموخته که و رنج« بخشیدن»

نگران عمل جراحی آتی اِولینگ بود و پس  النور شدیداً« دوست بدارد...»تواند تنها می

ای به ترین علاقهوچکتوجه به این که فِرِدی کاز عمل هم که او را به خانه آورد، بی

اد. در فرستدانستنِ حال اِولینگ ندارد، مرتب گزارش پیشرفت بهبودی او را برایش می
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ن مرد ینویسد و این که آمادهاش مینومیدی اش وپایاندیگری از درد و رنج بی ینامه

  1«تا وقتی او به من نیاز دارد متعهد به ماندن هستم.»کند است، اما تأکید می

کَپ ایوون گیرد. النور سرانجام تصمیم تراژیکِ خود را می 1۵۱۵مارس  31 در

تد، و فرسدکتر اِولینگ به داروخانه می یخدمتکار را با یادداشتی با امضانویسد، او می

النور ن، اِولینگ را در تصمیم اای مورخدهد. )پارهرا میسمی سفارش ترکیبی از مواد 

با دریافت مواد، زمانی که در خانه  2دانند.(ریک میشاش به پایان دادن به زندگی

خورد. این دو نویسد و سم را میرود، دو یادداشت کوتاه میش میاتاقتنهاست به 

همان است که  یادداشت، اولی خطاب به اولینگ بود با این مضمون که آخرین سخن او

می یادداشتی به ، و دو«عشق»زا تکرار کرده، های طولانِی اندوهدر طول این سال

 بزرگشپدر یاش، پسر جنی بود که در آن نوشته بود بکوشد تا شایستهزادهخواهر

 3باشد.

النور حقوق مربوط به آثار مارکس را که متعلق به او بود به فرزندان جنی و باقی 

اموالش را به اولینگ واگذار کرده بود. پس از درگذشت النور، اولینگ از فدراسیون 

 گشت.کرات استعفا کرد و نزد همسرش بازدموسوسیال

شان را از اولینگ خاطر او بیزاریپس از درگذشت النور بسیاری از کسانی که به

و این که  ی نقش اولینگ، ازدواج مجددش با زنی دیگرکردند، دربارهپنهان می

عاطفی و مالی از النور بوده،  یاستفادهالنور به خاطر سوء یاش به خانهبازگشت

پا کردند. برنشتاین حتی خواستار به دادگاه کشیدن اولینگ بود، صدای زیادی بهسرو

 ازجمله لیبکنخت این خواست را عاقلانه ندانستند.  ای دیگراما پاره

ست فعالین سوسیالی از بزرگیگذشت النور چند روز بعد با شرکت جمعیت مراسم در

اش سالیان سال در دفتر فدراسیون های کارگری برگزار شد، و خاکستر بدناتحادیه و

ت، سپس حزب سوسیالیست بریتانیا و پس از آن حزب کمونیست دموکراسوسیال
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و مادرش و هلن دموت در  در کنار پدر 1۱۱۱شد، و سر انجام در داری میبریتانیا، نگه

 شد. به خاک سپرده در لندن هایگیت  گورستان

هایش، پس از مرگ النور زیاد دوام کاریها و فریبطلبیفرصت یاِولینگ با همه

النور، در ماه اوتِ همان  آورد. او چهار ماه بعد ازد و بیماری کلیه او را از پای درنیاور

نقش  دید مادی و تکامل داروینی، و یسهم مهم او در اشاعه رغمبهگذشت. سال در

از رهبران  یکای بریتانیا ایفا کرده بود، هیچیالیستی و اتحادیهمهمی که در جنبش سوس

لیل بود مرگش شرکت نکردند. دوسیالیستی بریتانیا در مراسم یادجنبش کارگری و س

ستی یالجنبش سوسی یآن روشن بود؛ رفتاری که او با النور مارکس، این زن برجسته

 بریتانیا کرده بود، قابل بخشش نبود. 

، پذیرش شکست بود. رالنوی هخواستوری درست باشد که مرگِ خوداین داشاید 

 دستاوردهای مهم وجههیچبهاما مسئله این جاست که این شکست در زندگی خصوصی 

جنبش  در النور تنها از نظر فعالیت و مبارزاتنهزندگی،  های مختلفعرصه دراو 

دید مورد تر را نگارشی و نظریهای ای بریتانیا، که در عرصهاتحادیه سوسیالیستی و

« مسکن یمسئله» 1۵۵۸در بینیِ او به حدی بود که انگلس زمانی که ؛ تیزدهدنمی قرار

کرد، در مقابله با دیدگاِه پرودونیستی در مورد مسکن کارگران، به نشر میرا باز

 کند، کهالنور در سفرش به امریکا، که در بالا به آن اشاره شد، عطف میی همشاهد

های سنگینِ مسکن، کارگران امریکا را اسیرِ های مربوط به وامگونه بدهیهچ

 در النور هایه فعالیتاشاره ب اای. پی. تامپسون، ب 1داران کرده است.سرمایه

 ، از، و درجنبش رادیکال سوسیالیستی1۵۱۰تا  1۵۵۰های گرایی نوین در سالاتحادیه

با  ردار بودبرخو المللبینجنبش سوسیالیستی بریتانیا و  در علاقه و احترامی که النور

 اش این بود که النورپایان زندگی یتر از نحوهتراژدی بزرگ»این سخن یاد کرده که 

شمارش حساب او ندانست چقدر مورد احترام همه در جنبش بود و این که دوستان بی

  2«دانستند.را از اولینگ جدا می
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سته، در زندگی خصوصی در رابطه با توان و برجچنین پُر درک این مسئله که زنی

نادرستی و  یهمه رغمبهاش، چنین شکننده و ضعیف بود، و زندگی همراه

معشوق توان جدایی از او را نداشت بسیار پیچیده است. آیا والدین  یهاکاریفریب

 هاینامهزندگیمرور ویژه پدرش را در چگونگِی پرورش دادن او باید مقصر دانست. به

فرهنگی از دخترکوچک خانواده برای خدمت به  انتظار ینوع نشان ازمارکس  و النور

. آیا داردهای پدر توصیه ها وستهاخو اطاعت از و تر و پدرو مادرخواهران بزرگ

زیست باید محکوم کرد که تجرد و زندگی که در آن میرا ای ماندگیِ فرهنگیِ زمانهعقب

ا آیدانست؛ مینوعی شکست در زندگی را دی در هیئت معشوق یا شوهر بدون وجود مر

را به ضعفِ شخصیتی و شکنندگی روانی  پذیری در زنانی نظیر النورباید این آسیب

تر و گرایش بیش ورزیعشق تفاوت جنسیت در یرا نشانه، یا باید آنفردی نسبت داد

 بت داد. زنان به خطرکردن درعشق و شکیبایی بیشتر زنانه نس

 


