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 و هابلندپروازی ،. خیلی زود به وجود شور و شوقزاده شدمی کارگر من در طبقه

ام شد. محیطی که در آن رشد کودکیدوران ی لهئمس شانتحققپی بردم و  آرزوها

ن چه بود آ نداشتم، هررو او سخت و خشن بود. افقی پیش زمختکردم، محیطی می

ت ات و نه به روحانه به جسمجا زندگی نایجامعه بود. آن تهِ . جای من در بالاها بود

و هرد اتروحجا جسم و این؛ چرا که کردو بدبختی ارزانی نمی پلشتی چیزی جز

 بودند. و در عذابگرسنه 

 برافراشته بود؛ و برای من راه رهایی پیکر جامعه قدساختمان غول بر فراز من،

ردان م بالا،. در طبقات مصمم شدم صعود کنم. پس خیلی زود بودصعود فقط در 

 ملیتجهای پیراهنهم زنان  ،پوشیدندرسمی میهای پیراهنو  های باابهتوشلوارکت

شد تا خرخره خورد. جا چیزهای خوبی برای خوردن بود و میآنبر تن داشتند. 

 دانستمبود و بعد چیزهایی هم برای روح وجود داشت. می جسمسهم ها ی اینهمه

 فکریروشن یمندانههوش زندگیو  شریفپاک و تفکر  دوستی،وعن آن بالاها

 ی عمومیکتابخانههای دانستم چرا که رمانمیها را ی اینکند. همهروایی میفرمان

ی مردان و زنان همه ،ولگردها و ماجراجویان غیر از ها،در آن رمان را خوانده بودم.

لاصه . خکردندمی باشکوه کارهایزدند؛ میظرافت حرف با ،تفکر زیبایی داشتند

را که  چههر آن پذیرفتم که ا هماین ر کند،می طلوعخورشید پذیرفتم طور که همان

چه را که به زندگی شایستگی و ی آنهمه ،شد یافتمی آن بالا ظرافت داشت،

چه ی آنهمه ،کندمیچه که زندگی را سزاوار زیستن ی آنهمه ،بخشدمنزلت می

  کردند.ش عطا میاعنوان پاداش کار و رنجکه به هر کس به

ای نیست، کار سادهی کارگر چندان ای بالاتر از طبقهطبقهبه  صعوداما 

ی ای در کالیفرنیا زندگ. در مزرعهدباش کردهفلج تو را ا هوهمها و تزوآراگر  مخصوصاً



 

 
 

 ی میهن تاریجک لندن / ترجمه 3

دای کار ابت بدهد. صعودوقفه در پی نردبانی بودم که به من فرصت کردم و بیمی

 رایبسعی  ابتام را ببچگانهگذاری تحقیق کردم و ذهن ی نرخ سودِ سرمایهدرباره

 . ازمرکبکردم: سودِ و فواید این اختراع مهم بشری شماتت می فهمیدن خواص

های سنی و مخارج ی کارگران در تمام ردهی دستمزدِ روزانهسوی دیگر، درباره

تا  وشروع حالا همین از  نتیجه گرفتم که اگر های اینزندگی تحقیق کردم. از همه

ازای هجامعه ب یی بالااز لذایذ و مزایایی که طبقه انداز کنمکار و پس سالگیپنجاه

 ستد کارکه از  توانست بعدش خواهم ،برمبهره می د بخشیدنمن خواه کارکردن به

بارترین مشکل مصیبتالبته قاطعانه تصمیم گرفته بودم که ازدواج نکنم، اما  بکشم.

 از یاد برده بودم: بیماری را.پاک ی کارگر را طبقه

نظر نیروی حیاتی که در من بود این برتری را نسبت به یک آدم تنگولی 

ه در ک بودانداز پول بوده است به من داده بود. چنان خسیس که فقط به فکر پس

به دیدن و ها بودم و شروع کردم جارچی روزنامه شهرْهای سالگی در خیابانده

در اطراف من  اهی جدید.ی بالای جامعه بود با نگچه در طبقهکردن آنقضاوت

تح، بود برای فبود، در بالای سر همواره بهشتی  آوررقتبار و چیز همواره نکبتهمه

نردبانی که از این پس  ،استفاده کردم متفاوت بود صعوداما نردبانی که از آن برای 

 مخریی دولتی میاوراق قرضهکردم و انداز میبود. چرا باید پول پس وکارکسب

را به ده سنت توانستم آنپنج سنت می به بهای که با خرید دو روزنامهدرحالی

د، و بو وکارکسبمن نردبانِ  ام را دوبرابر کنم؟ بله، نردبانِو سرمایه بفروشم

با تاجی از موفقیت ای شاهزاده -دیدمی تجارت میخودم را یک شاهزادهپیشاپیش 

 بر سر.

از آن خود کرده  خوبیشاهزاده را به سالگی، عنوانِ خیالات! در شانزده امان از

زدان به من داده بودند که مرا . اما این عنوان را گروهی از راهزنان و دبودم

 نردبانی از اولین پله خواندند. در آن زمان،می «دریایی ی غارتگرانِ صدفشاهزاده»
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دف. تجهیزاتِ کاملِ غارتِ ص بادار بودم. قایقی داشتم سرمایهتجارت بالا رفته بودم. 

 غنایم مِسوکاپیتان و مالکِ قایق، دو در مقامم. اشروع کرده بودم به استثمارِ همنوعان

قدر سخت کار همان که خدمه خدمه. با وجود این سوم از آنِمن بود و یک آنِ از

 . ندانداختمیی من به خطر را درست به اندازه شانو آزادی انشجان و ندکردمی

ای ب حملهشیک. صعود کنماین دیگر بالاترین جای نردبان بودم که توانستم 

 .ارزش داشت خیلیها و تورها گیران چینی رهبری کردم. طنابماهی برای غارترا 

 داریْسرمایه ست.اداری روحِ سرمایه م، اما این دقیقاً دانستمیدزدی بود،  این کارْ 

، یا سوءاستفاده از اعتماد، یا دادن ست از طریق تخفیفنوعان اتصاحب اموالِ هم

یک  تر بودم. ازرحمبیفقط  دادن به سناتورها یا وکلای دیوان عالی کشور. منرشوه

 کردم.میاستفاده  طپانچه

ر در براب دارکه سرمایه نشان دادند هاییعرضگیبیاز آن ام شب خدمهاما آن 

برد یا سود را کاهش ها را بالا میچرا که، در حقیقت، هزینه شود،منفجر میها آن

 دنبزرگ را آتش زد بادبانِ اثر غفلتبر . ندرا انجام داده بود ام هر دوِدهد. خدمهمی

هایی گیران چینی از تورها و طناب، و ماهینبردم یشب، سودنابود شد. آن اًکه کامل

ریدن ِ یک خ از ناتوان و بودم، ورشکسته بهره بردند. از دست داده بودیمکه ما 

برای و  انداختملنگر م را اشصت و پنج دلار. پس قایق ه بهایبادبان بزرگ دیگر ب

به قایق راهزنانِ خلیج پیوستم. در غیاب من، گروه  ی ساکرامنتوروی رودخانه غارت

یز را غارت کرده چهمه حمله کرده بودند. امدیگری از دزدانِ دریاییِ خلیج به قایق

را بیست دلار  ی قایق را در مسیر پیدا کردم و آنلاشه را. بعدتر، هابودند، حتی لنگر

دیگر  ، وپایین که توانسته بودم بالا بروم ُسر خورده بودم نردبانیفروختم. از تنها 

 .کنار گذاشتمرا  وکارکسب نردبانِ همیشه

. مکرداستثمار  من رادیگر  دارانسرمایه شفقتیبی هیچ  از آن زمان به بعد،

چیزی برای  همساخت، و برای خودم شان پول میعضلاتی قوی داشتم، برای

بودم، باربر لنگرکاه، کارگر روزمرد. در کنسروسازی،  عرشهروی ماندن. ملوانِ زنده
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را جارو  هافرشکردم، زنی میچمن کردم.ها کار میشوییها و خشکدر کارخانه

دریافت نکردم. طور کامل هبرا  امرنجدست. و هرگز شستمرا می هاشیشه، زدممی

شد و ش رد میاکه با ماشین دیدممیی کنسروسازی را دخترِ مالکِ کارخانه

های دانستم که این عضلات من است که باعث راندنِ این ماشین روی لاستیکمی

گشت، و دانشگاه برمیکردم که از شود. به پسرِ مالکِ کارخانه نگاه میکائوچویی می

دهند پول شراب و لحظات خوش میاند که به او اجازه دانستم که این عضلات منمی

 ش را بپردازد.ابا دوستان

ها ها بخشی از بازی بود. آنی اینکردم. همهاحساس نمیهیچ اما تلخی را 

ای مند بودم. راهی را هموار کردم برب، من هم قدرتمند بودند. خیلی خقدرت

ی عضلاتِ دیگران. کارکردن واسطههها و کسبِ درآمد بیافتنِ جایگاهی در میانِ آن

تر هایم را بالا زدم، سختکردن را دوست داشتم. آستینترساند. سخت کارمرا نمی

 . پیدا کنمدر جامعه  جاییو سرانجام توانستم  از همیشه کار کردم،

 کاریویم لبخند زده باشد، با صاحبشانس به ردرست در آن زمان، گویی 

خواستم برایش کار کنم و او هم فکری خودم بود. میوالم آشنا شدم که در همان ع

کار بود. به فکر آموختنِ یک حرفه افتادم. در حقیقت، صاحباستخدام من  مشتاق

کردم که از من ها بگذارد. فکر میرا اخراج کرده بود که من را به جای آن نفردو 

کار استفاده خواهد کرد. درواقع، پنجاه دلار در ماه روی دوش من کاسب برق در نقش

شان آمده بودم، هر کدام ماهی چهل دلار درآمد شد. دو مردی که به جایمی

این مرد مرا در کار  دادم.سی دلار در ماه انجام می ازایبهداشتند، من کار هر دو را 

دوست داشته باشد، اما اگر زیاد بخورد،  تواند صدفمی نفریک  تا پای مرگ بُرد.

زد. م را به هم میاچه بر سرم آمد. کار زیاد حالدلش را خواهد زد. این بود آن

 یگردان شدم. سرگردان شدم، به اندازهخواستم چیزی از کار بشنوم. از کار روینمی
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در و  یالات متحده را شخم زدم،م. طول و عرض اای راهادامه درِکافی گدا و دربه

 کردم.خون عرق می هاها و زندانزاغه

همان  درخودم را  ،سالگیدر هجدهاکنون، ی کارگر زاده شده بودم و در طبقه

جامعه، در عمق، در  زمینِزیربودم، در  تهآن . کرده بودمآغاز دیدم کهمی یانقطه

ه و ناست بردار آن نه شوخیکردن از های بدبختی که صحبتژرفنایِ زیرزمین

ها خانهها، در گودالِ مستراحِ بشر، در سلاخمناسب. درون یک سوراخ بودم، در پرتگاه

مان. بخشی از ساختمان جامعه که تصمیم گرفته است آن را های تمدنو گورستان

ا که چه رتنها آن ،جا فرصت آن نیست که این چیزها را بگویمایننادیده بگیرد. 

 .بازگو خواهم کردجا دیدم و بر من ترسِ وحشتناکی وارد آورد این

زیستم اصول ای که در آن میترسیدم. در تمدنِ پیچیدهاز فکرکردن می

ه شده دن تقلیل دادردیدم. زندگی به یافتنِ سرپناه و چیزی برای خومیای رحمانهبی

ان مدارفروخت، و سیاستهایش را میکفش تاجربود. برای یافتنِ سرپناه و غذا 

عتمادی ا مطمئناً  مایندگانِ مردم به جز چند استثنافروختند و نشان را میتجربیات

 ختند.فروشان را میهمگان شرافت فروختند، تقریباً ها داده بودیم میرا که ما به آن

. فروختندرا میشان تنمقدس عروسی،  در مسیر ها، یاخیابان در زنان ،انسبه همان

فروختند. تنها کالایی که کارگران برای خریدند و میچیز کالا بود. همگان میهمه

شد. در بازار کار عرضه نمی شان بود. شرافت کارگرانفروش داشتند عضلات

 چیز به جز این عضلات. کارگران جز عضلات چیزی برای فروش نداشتند، هیچ

 توانمیرا ، اعتماد، شرافت داشت، تفاوتی حیاتی. کفشاما یک تفاوت وجود 

ها وجود داشت. عضلات اما ی اینحدوحصری برای همه. انبار بیآورددست ه ب ازنو

ا هایش ری کفش وقتی که کفشناپذیر بودند. با گذر زمان فروشندهترمیم

کرد. اما هیچ هایی که انبار کرده بود پر میفروخت، جای خالی آن را با کفشمی

را  شاتر عضلاتکردنِ عضلاتِ کارگر وجود نداشت. هر چه بیشراهی برای ترمیم

وز آمدند، و هر رد. تنها کالایش به حساب میمانْمی اقیتر برایش بفروخت، کممی
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چیزی برای آخر، اگر پیش از این نمرده بود، هیچشد. دستِ تر میانبارش خالی

شد، و دیگر ورشکسته می کرد.و باید مغازه را تخته می مانْدیفروختن برایش باقی نم

امعه و ج زیرزمینِبه  به قهقرا رفتنجز  ماندعضلاتش از کار افتاده بود و چیزی نمی

 شدن. باری هلاکطرز فاجعهبه

سپس دریافتم که مُخ هم کالایی چون دیگر کالاهاست. ولی مُخ هم با عضلات 

ایی سالگی در اوج شکوفیا شصت سالگیمُخ در پنجاهی کرد. یک فروشندهفرق می

–پنجوچهلکه یک کارگر در درحالی .از پیش بیشنیز ست و دستمزدش ا

ه جامع زیرزمینِبیند. در خودش را تمام شده و و خارج از سرویس می سالگیپنجاه

 ها درکشیکانال و های فاضلاببودم و زندگی کردن در آن را دوست نداشتم. لوله

در  توانستم. اگر نمیناسالم بود کردیمکه استنشاق می یو هوای وضعِ بدی بودند،

 توانستم برای یک اتاق زیرشیروانیکم میی نجبای جامعه زندگی کنم دستطبقه

وای سالم شد هکم میشرایط بخورونمیری بود ولی دست حقیقتاً  جاآنوپا بزنم. دست

 فروشم. را ب امم مُخابه جای عضلات ن پساز ای تنفس کرد. پس تصمیم گرفتم که

. به کالیفرنیا بازگشتم و شوارِ داندیوانهوجوی جستپس شروع کردم به 

آماده  ی مُخبه یک فروشنده شدنکه خودم را برای تبدیلها را گشودم. درحالیکتاب

بود که جا این غیرممکن بود. شناسیسادگی گذشتن از کنار جامعهبه کردم، برایممی

ای را که پیش از این شناسی سادهمفاهیم جامعه هابندیدر بعضی از آثار و دسته

یافتم. قبل از تولدم، روحی به صورت علمی ای ساخته بودم برای خودم در گوشه

 تر ازبسیار بیشو حتی اندیشیدم چه را که میآن یتر از روحِ من، همهبسیار بزرگ

 کشف کرده بود. گذشتن میی مکه در اندیشه چه راآن

زه ی امروزی مباربرای واژگونی جامعهقدر همانها انقلابی بودند: سوسیالیست

. من هم سوسیالیست و هایشی فردا روی ویرانهساختن جامعه که برایکردند می

ین بار به پیوستم، و برای اول فکر و کارگریانقلابیونِ روشنهای انقلابی بودم. به گروه
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 هاییثیرگذار و جانأمندانی تبود که با هوش جافکری پای گذاشتم. اینزندگی روشن

ایی بسته، سرهرغم دستان پینهبه ،ی کارگر کهدرخشان آشنا شدم: اعضایِ طبقه

 شان چنان گشاده وی کشیشان که دینخرقهی بیواعظان سخت و هوشیار داشتند،

ی قهدانشگاهِ طب درکه  یاستادان. گرفتای را در آغوش میکه هر پرستندهفراخ بود 

سانیت را صرف انشان دانش چراکه، بودندو به بیرون پرتاب شده شکنجه شده  حاکم

 . کرده بودند

درخشان، حلاوتِ  گراییآرمانانسان را یافتم،  بهجا ایمان مطلق این

 ناک و محرک است.تاب چه برای روحْی آنهمه -ایثار و شهادت مندی،سخاوت

ت، و یافمیاش را باز گذشته جا زندگی اعتبارِبود. این زندهو اصیل و  جا تمیزاین

در  ابن هاییجان. با امخرسند بودم که زندهانگیز و افتخارآمیز شده بود، و شگفت

شان بسی بالاتر از دلار و سنت بود، و برای و روح برای جسمم که جایگاه ارتباط بود

ری تاهمیت بیش نشینفرودستی محلاتِ ی ظریف یک کودک گرسنهها نالهآن

ای جز لهئمس امفاطرا یجهانی. در تمام امپراتوریو  رشد تجاری شکوهِ داشت از 

هایم روشناییِ خورشید شب وجود نداشت و روزها و پیکارگرانهای اصالت و قهرمانی

همواره سوزنده جام مقدسِ م او در برابر چشمان ،و ستارگان بودند، آتش و سرخی

دگی یدرنج دیرزمانی ، از پسِمهربان انسانی ، جام خود مسیح،ایستادور، میو شعله

 .یافته و رستگارشدهاما سرانجام نجات ،دیدن و بدرفتاری

 یها چیزی نیست جز ذرهی اینگفتم که همهاحمقِ بیچاره به خودم می و منِ 

. از کشندی بالای جامعه انتظارم را میکوچکِ قبل از چشیدنِ لذایذی که در طبقه

خوانده بودم  ای در کالیفرنیامزرعه را در ی عمومیکتابخانههای ای که کتابدوره

 تقدیرم از پیش نوشته یبر صفحه از دست داده بودم. یدرسترا بههای خودم وهمت

 برایم باقی مانده بود از دست خواهم داد.  که را چیزی ترِبود که بیششده 

م شد. جامعه درهایش را به اموفیقت زیادی نصیب ی مُخْ فروشنده در نقش

هایم جای خود را و سرخوردگی وارد شدم پذیراییی رویم گشود. مستقیم به طبقه
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ها زن و خوردمرهبران جامعه غذا می روی میزِه کنم کتصدیق میپیدا کردند. 

ای جا خوردم وقتی که لوحانهطور سادههولی ب ؛پوشیدندمیای العادهفوقای هلباس

اند که زنان در اعماقِ لی سرشته شدهها درست از همان گِی آنمتوجه شدم همه

 های[ خودجامهدر پسِ ظاهر ]و  ژودی اوگرادیزنِ کلنل و ». زیرزمینی جامعه

 1«.خواهرند

ای هاین زن کرد. مطمئناً بود که مرا شوکه می شانمادی بودنوقت، این در همه

داشتنی و های کوچکِ دوستی آرمانشان، دربارهالعادهالعاده، با پوشش فوقفوق

 راهنمای اصلیشان، رغم وراجیبهکردند، اما سنگ اخلاقی وراجی میاصول گران

کارهای  جورهمهخودخواه بودند! در  بس شورمندانهبود. و  مادّیشان زندگی

، دادندنشان مینیز به همگان  ، ورساندندحضور به هم می ی کوچکدوستانهنوع

 پوشیدندای که میالعادههای خارقپیراهن و خوردندمیغذاهایی که پول که درحالی

ار . وقتی که ابعاد این کگریروسپی نفسِاز خونِ کارِ کودکان پرداخت شده بود، از 

که خواهرانِ ژودی اوگرادی  کردمفکر می لوحانهسادهشرح دادم،  شانرا برای

اما  .آورنداز تن درمیکه از خون بافته شده  را تیاهای ابریشیمن و جواهرلباس

جویی ی پایین جامعه صرفهروزی طبقهموعظه کردند که علت تیره و شدندعصبانی 

دانم درست نمی جواب دادموقتی  هاستنکردن و میگساری و تباهی ذاتی آن

 ای رای گرسنهسالهکودک شش طورچه ،و تباهی افراط در الکل ،جویی نکردنصرفه

، این کندمی ریسی جنوبی نخدر کارخانه مجبور به کار ساعت دوازده هر شب

 «طلبآشوب» کردند و مرام حمله اخواهرانِ ژودی اوگرادی، به زندگی خصوصی

 گو.وی پایانی بود برای اتمام گفتانگار که در حقیقت این خطابه نقطه -کردندخطاب 

انی شدند عصبکنید به پایان نرسید. میچه که فکر آن بهتر از اربابانکارم با 

 واعظان، هایی یافتم که روی بالاترین پله از جامعه نشسته بودند،خودم را وسطِ آدم
                                                      

 شعری از رودریاد گیپلینگ 1 
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 م،خوردمی غذا آنان با. هاسردبیران روزنامه دانشگاه، اساتید تُجار، ن،امدارسیاست

العه مط آماجها را رفتم، و آنها به گردش میبا آن ماشین بر سوار نوشیدم،می شراب

شماری را دیدم که پاکیزه و اصیل بودند، های بیدادم. بله درست است، آدمقرار می

ا از هتعداد آن کنم حقیقتاًاما، به جز در موارد معدودی، سرزنده نبودند. و فکر می

از شان را هایی که سرزندگیآن رفت.های دست فراتر نمیار انگشتشم

به  ،منفک نکرده بودند شان را از یک زندگی ناسالمشورِ زندگی شان وپوسیدگی

داری ههایی که خوب نگپاکیزه و اصیل مثل مومیایی نشده شبیه بودند.مردگانِ دفن

یک جایگاه افتخاری به  بندیِ مردگانِ زنده،ه زنده. در این دستهشده بودند، اما ن

 دهم، مردانی که خودشان را برای این دانشگاهاساتید دانشگاهی که ملاقات کردم می

 وقف کرده بودند. است «اشتیاقفهمی بیاشتیاقِ ی بیادامه»منحط که  آرمانیِ

انتقادهای شدیدی که علیه جنگ به خاطر مردانی را ملاقات کردم که  

کارگاهان خصوصی مسلح استخدام و  بودند معروفی صلح شاهزادهبه  کردندمی

ه مردانی را دیدم ک. سرکوب کنندهای خودشان گرانِ کارخانهاعتصاب کردند تامی

جرم  زمان، شریکهم ،عیان بود عصبانی بودند وکس که در مسابقات بو خشونتیاز 

کشت تری کودک میای بودند که هر سال تعداد بیشمواد غذاییِ کشندهتقلب در 

 1خواریِ خودِ هرود.تا خون

آهن، های راهکوپه ها،، کاخهاباشگاهگو کردم، وها گفتدر هتل اربابان صنعتبا 

هایی که در راه کوتاهیم بند آمده بود از او زبان های کشتی مسافربری،روی پل

                                                      

 خیسه مغ )سه مرد مجوس( از هند )در تار ،یسیشدن عپس از زاده د،یدر عهد جد یمت لیبر اساس انج1 

دن شخبر زاده یهآمدند تا دربار سیهرود داریاست(، به د نام برده شده زین یرانیعنوان ااز آن سه مرد به

از آن از کاهنان  شیپ د،بودند. هرو دهیرا در شرق د یاز او پرسش کنند، چرا که اختر و هودیپادشااه 

دان مغ را پس مر شود؛یزاده م هیهودیلحم  تیدر ب انیهودی حیمس ای ستوسیبود که کر دهیو کاتبان شن

دهند؛ اما مردان  یآگاه یبه و افتند،یها خواساات که هرگاه آن ب ه را لحم فرسااتاد و از آن تیبه ب

 ویکیپدیا .دندبودند، هرود را آگاه نکر دهیکه د ییایؤمجوس بر اساس ر



 

 
 

 ی میهن تاریجک لندن / ترجمه 00

در کار تجارت شان روحشان طی کرده بودند. در عوض، پی بردم امپرتوریِ روح

جارت در جا که پایِ تچنین پی بردم که تا آنهمغیرطبیعی توسعه یافته بود.  طرزِبه

 شان پوچ است. میان است، اخلاقیات

خود و زادگی که مدیران بیچه آقایانی با صفاتِ ظریف و منش اشراف

یا  .دزدیدمیپنهانی  یتیمان را ها وبیوه که یشرکتناکارآمدی بودند، در خدمت 

ه کی ادبیات بود، و یک هنرپرور معروف در حوزه باارزشدار آثار مجموعه یگری،د

ر که د سردبیری بود. دیگری دادهای شهرداری رشوه میکلفتبه یکی از گردن

ه ک نداشتکرد و جرئت منتشر میرا  داروسازتبلیغات متخصصان اش روزنامه

که  وقتی، آگهیدادن ازدست با ترسِانتشار دهد  محصولاتی این واقعیت را درباره

 مشابهش ااسیشناست و زیست عهد عتیقمتعلق به  اشسیاسی اقتصادِبه او گفتم که 

 1.دخوانفریب بازی عواممرا حقه ،دوران پلینیوس

خشن و داری کارخانه حقیر ینشاندهدستسناتوری که ابزار و برده و 

دیوان عالی: و هر سه با یک قطار  قاضیاین مرد و دولتاین  مثلِ : درستتربیتبی

آرامی و صادقانه از های مجانی. چه مردی که بهرفتند با بلیطمسافرت می

ارش را با ک تجارتدر پایانِ  و کردصحبت می نکوییِ خداوند آلیسم و ازایدهزیبایی ِ

های هیأتو دیگری، ستون کلیسا، حامی مهم  خیانت به رفقایش تمام کرده بود.

به بردگی  کردندکه برایش کار می را ایزنان فروشندهکه  مذهبی در خارج

ه مستقیم بها را ، آنبنابراین وحقوقی ناچیز،  در برابر، ده ساعت کار گرفتمی

برای یک  و رسدها تدریس میدر دانشگاه کرد. یکی دیگر کهمی تشویق گریروسپی

و  بدعهدیبا که آهن دار راهسرمایه این. و در دادگاه شهادت دروغ داد مشت دلار
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. گاه به است بوده «یعیطب خیتار یهنامدانش»لف ؤو م یروم یهساندیو نو یعیطب لساوفیف دان،یعیطب

 .انددانسته کسانی نوسیاشتباه او را با بَل



 معنای زندگی برای من 02 

یف درگیر رقابتی مرگبار بودند پنهانی تخفصنعتی که  ارباببه یکی از دو  فریب

 . داده بود

سان بود: جنایت و خیانت، خیانت و جنایت. مردانی که زنده بودند، جا یکهمه

رگی بز ی، تودهسپس. بودند ، اما مرده نجیبکه پاک و  آنانی، نجیباما نه پاک و نه 

نه از روی عمد و نه پاک.  ،سادگیاما به و نه زنده، زاده بودندنجیبامیدان، نه از نا

 اخلاقی جاریبی در برابر، تسلیمو  انفعالشدند، اما با عمد گناهی مرتکب نمیغیر

. اگر اصیل و زنده بودند، شدندبرد، مرتکب گناه میها سود میاز آن محیطی که

 .کردندرد می کردنِ سود خیانت و جنایت رانبودند و تقسیم هم نادان

جامعه را دوست ندارم. از  سالن پذیراییکردن در پی بردم که زندگی به این 

 م.ه بودنیز مریض شد داد. از نظر اخلاقی و روحینظر فکری، مرا آزار می

، را امشدهلباسواعظان خلع آوردم،ام را به یاد میخواهانام و آرمانفکرانروشن

دم را خو. رابه منافع طبقاتی خود  آگاه شریفِ ، و کارگرانِرا شدهسرکوباستادانِ 

ور طجا که زندگی بهها و روزها زیر نورِ آفتاب و ستارگان، آنم شبدآوربه یاد می

های نهو عاشقا انهمندشگفتی وحشی و زیبا بود، بهشتی روحانی از ماجراهای سخاوت

 ور . دیدم، همواره سوزنده و شعلهجام مقدس را اخلاقی. و در برابر خودم 

م تشو به آن تعلق دا بودم که در آن به دنیا آمده ی کارگریبه طبقهپس 

فراز  ی که برای جامعهشدهتحمیل ساختمان .صعود کنمخواهم بازگشتم. دیگر نمی

اختمان های س. این پِیانگیزدشوروشوقی در من برنمیدیگر هیچ  شتهراسرم قد براف

، تپتکی در دسبا  کنم،جا کار میم که در ایناخوشحال. اندجذابهستند که برایم 

و  -خواهان و کارگرانی که آگاهی طبقاتی دارندفکران و آرمانی روشنشانهبهشانه

. یک روز، وقتی افکنیماین ساختمان را به لرزه می اهرم پولادیهرازگاهی با این 

این ساختمان را درهم یم ر داشتتیای در اخترهای بیشو پتک تربازوان بیش

های آدم ، هیولاهایِ خودخواه واشنشدهو مردگانِ دفن های پلشتیبا همه ،شکنیممی

را تمیز خواهیم کرد، و بنایِ نویی برای زندگی  ی زیرینطبقه گاهآن. شااحمق مادّی
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های نخواهد داشت، تمامِ قسمت ی برای اشرافسالندیگر جا بشر خواهیم ساخت. این

 پاک خواهد بود کشیمنفس میساختمان روشن و هواخور خواهند بود، و هوایی که 

 . بخشحیاتو  نابو 

و  راندازی بالاتهستم که انسان چشم روزی یآرزو در.من است دیدگاهچنین  

تر ناسبم ایانگیزه. زمانی که انسان با دداشته باش برابردر  اشتر از شکممندارزش

 م.شک یانگیزهیعنی  امروزه، هایانگیزهتر از مناسب ،ها را به عمل سوق دهدانسان

و  یمعتقدم که زیباییِ روحدهم. اصالت و والایی انسان از دست نمی به م رااایمان

 ،نتیجه حصولبرای  ،پرستی کنونی فائق خواهد آمد. ودی بر خشونتِ شکمنمسخاوت

انِ زمان پلک» :استطور که یک فرانسوی گفته ی کارگر است. همانم به طبقهاایمان

 و دکننصعود میخواهد بود که  چوبینی هایپاپوشصدایِ  انعکاس تا ابد مملو از

 «.کنندسقوط میچرمینی که  هایپاپوش
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