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 رزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت. ياد  انقالبيون رزمنده و آزاديخواه، به[ 
  ]ك.خ. –ي زنان مبارز زنداني  پيشكش به همه

  

  

  ١٩١٧دسامبر  ٢٤برِسالو، چند روزي پيش از 

خواست بالفاصله جواب بدهم،  ي شما خوشحال شدم، دلم مي قدر از نامه ي كوچك نازنينم، چه سونيچكا، پرنده
ي  خواستم به خودم اجازه كردم، نمي شدت متمركز مي اما خيلي گرفتار بودم و بايد خودم را روي موضوعي به

اي را بدهم. بعد هم كه فراغتش حاصل شد، فكر كردم بهتر است منتظر فرصت  طلبانه راحتچنين فراغت 
  انگيزتر است كه بتوانيم با خيال راحت گپ گفتي خودماني داشته باشيم. بهتري بمانم، چون بسيار دل

ستم تصور كنم توان فكر شما بودم و با تشويش بسيار مي رسيد، هر روز به با خواندن هر خبري كه از روسيه مي
جهت مضطرب و پريشان  خود و بي رسد، بي تان مي دست چطور ممكن است از دريافت هر تلگرام چرندي كه به

طور  جا در جنوب، اين اند و اين تر ناموثق رسد، راستش بيش ها مي طرف شويد. خبرهايي كه اين روزها از آن
كه در  جا، اين است جا و چه اين مخابرات، چه آنهاي  كسب و كار شركت [١].شايعات دروغ دوبرابرِ آنجاست

همين دليل، تا وقتي قضايا كامالً  اي بكوبند. به ي باورنكردني بلبشو بودنِ اوضاع اغراق كنند و بر طبل هر شايعه
كه واقعاً  طور از سرِ فكر و خيال و پيش از آن اند، هيچ دليل و علتي ندارد كه مضطرب باشيد، همين روشن نشده

رسد كه اوضاع و احوال روالي كامالً بدون خونريزي طي كند؛ درهرحال  نظر مي طور كلي به اقي افتاده باشد. بهاتف
[مخالفان] تأييد نشده است. قضيه فقط دعواهاي تند و تيز حزبي است » سالخيِ«ي  ها درباره كدام از شايعه هيچ

ها جلوه  بند و بار و جهنمي از كشمكش وانگي بيهاي بورژوايي مانند دي كه زير نورافكن خبرنگاران روزنامه
باره رك و  ي شايعات در اين ها مربوط است، همه جمعي يهودي سركوب و كشتار دسته كه به كنند. تا جايي مي

خود براي هميشه سپري شده است. براي مقابله  به جمعي خود اند. در روسيه دوران كشتار دسته دروغكنده،  پوست

                                                           
  ي دن بود. در كنار رودخانه» روستو«ليبكنشت، اهل شهر ) همسر كارل ١٩٦٤ـ  ١٨٨٤] (Sophie Liebknechtسوفي ليبكنشت [  [١]
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جا را  انقالب هواي آن [٢]ي كافي بزرگ هست. جا قدرت كارگران و سوسياليسم به اندازه ، آنبا چنين رويدادي

پايان رسيده است.  براي هميشه به [٣]آور پاك كرده است كه روزگار كيشينيوف ها و فضاي خفقان چنان از آلودگي
جا هنوز فضايي از دنائت،  اين تر قابل تصور است، ... هر چه هست جا در آلمان بيش راستش كشتار يهوديان اين

ي چنين كشتاري است، حاكم است. از اين بابت، خيال شما در جنوب روسيه  جبوني، ارتجاع و حماقت، كه الزمه
حسابي باال  [٤]جا كار درگيري بسيار سختي بين دولت پترزبورگ و رادا  تواند كامالً راحت باشد. چون آن مي

طريق بشود با ديد بازتري به موقعيت نگاه  روشن و مشكل حل شود و از اينگرفته است، بايد قضايا خيلي زود 
اي كه  اي دارد كه شما خود را براي نتيجه موضوع نگاه كنيم مطلقاً نه دليلي و نه فايده كرد. درهرحال هر طور به

و آرام بمانيد.  هنوز قطعي نيست با ترس و تشويش فرسوده كنيد. شجاع باشيد دختركم، با سري افراشته، استوار
  ها باشد. راه خواهد شد، دليلي ندارد كه آدم هميشه در انتظار بدترين چيز روبه  همه

كه، مت[يلده]  جا ببينم. خبر ديگر اين زودي، در همين ماه ژانويه، در اين همين دليل عميقاً اميدوارم، شما را به به
يايد. راستش برايم خيلي سخت است از ديدار شما در خواست ماه ژانويه ب ) هم ميMat[hilde] W[urm]و[رم] (

توانم قرار [ديدار با متيلده ورم] را عوض كنم. اما اگر شما بگوييد فقط  ر كنم، اما مسلماً نمينظژانويه صرف
لم توانيد در ژانويه بياييد، شايد الزم باشد همين كار را بكنم؛ شايد متيلده بتواند در فوريه بيايد؟ هرچه هست د مي
  خواهد هرچه زودتر بدانم، كي همديگر را خواهيم ديد. مي

                                                           
ها در شهر پتروگراد (سن  بلشويك ١٩١٧تقويم يولياني در روسيه رايج بود)  ١٩١٨نوامبر؛ تا سال  ٦اكتبر (به تقويم آلماني:  ٢٤در تاريخ   [٢]

 ٢٦اكتبر ساقط و انقالب اكتبر را آغاز كردند. در  ٢٥در پترزبورگ امروز)، پايتخت روسيه، با شروع قيام مسلحانه، دولت موقت كرنسكي را 
ي شوراهاي سراسري روسيه كسب قدرت از سوي شوراهاي نمايندگان كارگران، سربازان و دهقانان را تصويب كرد.  اكتبر دومين كنگره

   ، به رياست و. ا. لنين تأسيس شد.»شوراي كميسارياي خلق«نخستين دولت شورايي، 

سربازان شوروي كيف را  ١٩١٨فوريه)  ٨ي ( ژانويه ٢٦با عنوان دولت شورايي اوكرائين تشكيل شد. در » رادا«دولت رقيبِ  در شهر خاركوف
  اشغال كردند.

ها،  دست رژيم تزاري ساخته شده بود، به سركوب و آزار يهودي ، در شهر كيشينيوف سازماني مسلح كه به١٩٠٣در ماه آوريل   [٣]
باره،  جمعي واكنش رژيم تزاري در برابر اعتصابات و تظاهرات بود. در اين كارگران انقالبي پرداخت. اين سركوب دسته ها و دانشجويان، چپ

  ر. ك:

Edgar H. Judge: Ostern in Kischinjow. Anatomie eines Pogroms, Mainz ١٩٩٥. 

هاي اوكرائيني تأمين شد. اين نهاد پس از انقالب  و گروهها  از سوي حزب» راداي مركزي اوكرائين«، در شهر كيف ١٩١٧در آوريل   [٤]
پتروگراد موضع گرفت. در نخستين » شوراي كميسارياي خلق«اعالم كرد و عليه » جمهوري خلق اوكرائين«اكتبر خود را باالترين ارگان 

وان دولت شورايي اوكرائين تشكيل شد. در با عن» رادا«در شهر خاركوف دولت رقيبِ  ١٩١٧ي شوراهاي سراسري اوكرائين در دسامبر  كنگره
  سربازان شوروي كيف را اشغال كردند. ١٩١٨فوريه)  ٨ي ( ژانويه ٢٦
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فكر اين  است. در اين ماه بارها به [٥]] Luckauشود كه كارل [ليبكنشت] در زندان لوكاو [ حاال يك سالي مي
] به ديدار من آمده بوديد و يك Wronkeموقع بود كه شما در ورونكه [ سال پيش همين ام؛ دقيقاً يك قضيه بوده

جا يكي برايم تهيه كنند، اما درختي كه  كاج كريسمس خيلي قشنگ به من هديه كرديد... امسال گفتم اين
قواره است، بدون شاخ و برگ؛ اصالً با درخت پارسال [كه شما آورديد] قابل مقايسه  آوردند خيلي فكسني و بي

ام به كجايش بياويزم. اين  جا جمع و جور كرده جا و آن كي را كه از اينام كه اين هشت المپ كوچ نيست. مانده
دل راه ندهيد. من مثل هميشه آرام و سرخوشم. ديشب  ام، اما غم به كه در اين هلفداني سومين كريسمسي است

از توانم قبل از ساعت يك بعد  كه ديگر هرگز نمي بيدار در رختخواب دراز كشيده بودم؛ حاال مدتي است
شوم در  شب به رختخواب بروم؛ در اين فاصله و در تاريكي غرق مي ١٠شب بخوابم، اما مجبورم ساعت  نصفه

كشم. دور و  ي تاريك روي تشكي كه مانند سنگ سفت و سخت است دراز مي رؤياهاي جورواجور. در اين دخمه
ي سقف  باشي؛ از پنجره و از روزنه فرماست؛ انگار كه در گور خوابيده برم مثل هميشه سكوت حياط كليسا حكم

و  ي تقِ  توان صداي خفه گاه مي زند. گه پرتوي از تيرك چراغ برقِ زندان كه سراسرِ شب روشن است، سوسو مي
كردنِ سربازِ نگهبان را،  گذرد، شنيد، يا در نزديكي، صداي سينه صاف توقِ قطاري را كه در دوردست از جايي مي

تكاند. صداي  اش به رفته خواب رود تا خستگي را از پاي به ش چند گامي آهسته ميهاي سنگين كه در پوتين
چارگيِ وجود[انسان]  بست و بي هودگي و بن كه گويي سراسرِ بي ها چنان نوميدوارانه است سايشِ شن زير اين گام

توي -در-يده در توام، پيچ كس دراز كشيده جا، ساكت و بي است. اين در اين شب تاريك و نمور طنين افكنده 
ي شعفي ناباورانه و  ها، قلبم از زخمه ي اين ي سياه ظلمت مالل و اسارت زمستان؛ و با همه پيچانِ اين پرده

جا، در  زنم. اين باران قدم مي زاري گل كه گويي زير پرتو درخشان نور آفتاب بر چمن تپد، چنان ناشناخته مي
ي اين  اي، همه تواند به غمزه كه گويي رازي سحرآميز در دل دارم كه مي زنم، چنان تاريكي، به زندگي لبخند مي

ها را به هياهوي روشني و شادي و خوشبختي بدل سازد. و غرقِ اين  ها را رسوا كند و آن بارگي ها و غم اهريمني
خودم.  بار به خندم، اين يابم، دوباره مي ام، و چون هيچ علتي نمي حال و هوا، خودم در جستجوي علت اين شادي

است آدم خوب و دقيق نگاه كند: ژرفاي ظلمت شبانه زيبا   نظر من، آن راز چيزي نيست جز خود زندگي؛ كافي به
خشِ شنِ نمناك زير  چون مخمل. و كافي است آدم خوب و دقيق گوش فرا دهد: خش نواز است هم و دست

هاي  يبايي از زندگي است. در چنين لحظهي كوچك و ز ي نگهبانِ شب، ترنم ترانه هاي آرام و خسته گام
خواهد اين كليد سحرآميز را به شما بدهم تا شما هم  كنم و از صميم قلب دلم مي گريزپايي به شما فكر مي

ور در اين شور و اغوا  وروزي، زيبايي و شادمانيِ زندگي را لمس كنيد، تا شما هم غوطه هميشه و درهر حال
خواهم شما را به پرهيز و پارسايي و شادمانيِ  رنگارنگ قدم برداريد. مبادا فكر كنيد ميزارِ  زندگي كنيد و بر چمن

هاي ملموس و واقعي براي شما هستم. فقط و فقط  ي شادي آلود حواله كنم. نه، از صميم قلب آرزومند همه وهم
از بابت شما راحت باشد، تا شما  ام را به شما بدهم تا خيالم ناپذيرِ دروني خواهم سهمي از اين سرخوشيِ پايان مي

                                                           
  به زندان الكاو آورده بودند. ١٩١٦دسامبر  ٨كارل ليبكنشت را در   [٥]
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ها،  نگراني ي خُرده اي كه سپر بالي شما در برابر همه شده راه زندگي را پي بگيريد؛ جامه دوزي اي ستاره در جامه
  آور شود. ناك و تشويش ها و چيزهاي هراس پاافتادگي پيش

هاي وحشيِ  ي توت با از شاخ و برگ و ميوهگلي زي ] دستهSteglitzجا بوديد] در پارك اشتگليتز [ [بارِ پيش كه اين
وبرگي چيد، يا از ياسِ  هاي سياه شاخ ي توت توان از بوته گلي مي سرخابي و ارغواني چيديد. براي چنان دسته

وارش  هاي پهنِ چنگال ي برگ چسبيده هاي تنگ بهم هايش در البالي دانه ] ــ كه ميوهHolunderكبود [
هاي  شناسيد ــ ، يا شايد از برگ نو [=مندراچه يا ليگوستروم]، يا از جوانه خوبي مي را بهها  اند، و شما آن آويخته

هاي سرخابي و  ي توت هاي باريك و بلند و سبزشان. ميوه ها و برگ ميوه ها و بته قامت توت ظريف و تُرد راست
هاي  اند اما در ماه ها درواقع سرخ ؛ اينهاي كوچك فندقي باشند توانند ازگيل ها مي شده زير برگچه ارغواني پنهان

ها شبيه به  آيند؛ برگچه نظر مي تر سرخابي و ارغواني به اند، بيش كه خيلي رسيده و پالسيده شده آخر سال، زماني
  ]اند، كوچك، با نوكي تيز، سبزِ تيره، با رويي چرمين و پشتي زمخت.Myrteمورت[

را  توانيد آن شناسيد؟ مي ي آگوست فون] پالتن را مي [نوشته» چنگك شوم«ي]  نامه سونوشا، راستي [نمايش
را در خانه خوانده است. شعرهاي  بار اشاره كرد كه آن كتاب  فرستيد يا با خودتان بياوريد؟ كارل يك برايم به

ايمان در ه زدن آيد اين مصرع را كه شما معموالً موقع قدم اند؛ حاال يادم مي واقعاً قشنگ [٦][اشتفان] گئورگه
گاه برايم از  به توانيد گاه ام. مي ، كجا ديده»فام هاي سرخ و زير نجواي دانه«كرديد:  زار زمزمه مي علف

ي هوگو ولف ــ كه  رونويسي كنيد؟ من اين شعر را خيلي دوست دارم ــ البته به لطف ترانه تازه [٧]»آمانديسِ«

النگ رفتم » تاريخ ماترياليسم«خوانيد؟ من دوباره سروقت  ا مير [٨]»ي لسنيگ افسانه«جا اما ندارمش. هنوز  اين
  را بخوانيد. خواهد شما هم زماني آن آورد. خيلي دلم مي آور است و سرحالم مي كه هميشه برايم هيجان

هاي  زدنِ من است، اغلب ارابه جا اخيراً قلبم واقعاً تير كشيد. در حياط زندان، كه جاي قدم آه، سونيچكا؛ اين
ها را  هاي خون... اين هاي سربازان، پر از لكه ها و اونيفورم پشتي ها و كوله اند از خورجين آيند كه انباشته تشي ميار

كنند كه وصله پينه و دوباره بارِ كاميون شوند و فرستاده شوند براي ارتش.  ها تقسيم مي جا خالي و بين سلول اين
ها را از  كشيدندش. براي اولين بار بود كه اين حيوان ها مي ، گاوميشها جاي اسب اي آمد كه به چند روز پيش ارابه

هايي در پهناْ  تر از گاوهاي خودمان هستند، با سرهايي تخت و شاخ وپهن ها قُلدرتر و پت ديدم. آن نزديك مي
روماني گر. از  تر شبيه گوسفندهاي ماست، كامالً سياه، با چشماني بزرگ و نوازش شان بيش هاي خميده. كّله

انداختن اين  دام كردند كه به راندند تعريف مي ها را مي آورده بودندشان، غنيمت جنگي بودند... سربازاني كه ارابه
شان، چرا كه به زندگي در  تر از آن، به كار باركشي واداشتن حيوانات وحشي خيلي پردردسر بوده است و سخت

                                                           
  ، اثر اشتفان گئورگه.»ي هفتم: بگذار صال دهم حلقه«  [٦]
  مارتين ويلند.شعر قهرمانيِ فكاهي از كريستُف   [٧]
  ، اثر فرانتس مهرينگ.»ي لسينگ افسانه«  [٨]
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است...  [٩] »واي بر مغلوبان«اند كه سزاوار آه  زده ان با شدت ميجا و چن ها را تا آن اند. آن آزادي عادت داشته
زارهاي سرسبز  هاي بيچاره كه به علف فقط در برِسالو بايد صد تا از اين حيوانات وجود داشته باشد. اين گاوميش

رحم و مروتي هيچ  ها را بي مايه در آخور دارند. آن اي بسيار اندك و بي و پرپشت روماني عادت داشتند، نواله
اي  شوند؛ ــ چند روز پيش ارابه اي را بكشند و زير اين بار خيلي زود تلف  گيرند تا هر ارابه كار مي دالنه به سنگ

اي كه جلوي  ها نتوانستند از پشته قدر بارِ اين ارابه كرده بودند كه گاوميش ها وارد زندان شد. آن پر از خورجين
ي پهن و سفت شالق بر  چنان با دسته ران، جوانكي خشن، آن سرباز ارابه ي زندان هست، عبور كنند. دروازه

وخطاب قرار داد كه: مگر  زد كه باالخره صداي زنِ نگهبان درآمد و سرباز را مورد عتاب حيوان درمانده ضربه مي
ها هم  به ما آدم«سوزد! سرباز با لحني تلخ و عبوس جواب داد:  حال اين حيوان نمي رحم ندارد و دلش به

ي جلوي  تري زدند و از تپه ها باالخره زور بيش تر كوبيد... حيوان و شالق را محكم» كند كس رحم نمي هيچ
ضخامت و سفتي مشهور است،  شان اما خونين و مالين... سونيچكا، پوست گاوميش كه به زندان باال آمدند، يكي

ها،  رام، خسته و كوفته ايستاده بودند و يكي از آنها كامالً آ كردن بار، گاوميش ازهم دريده بود. موقع خالي
چون  گر، هم كرد، با صورتي سياه و چشماني سياه و نوازش كه خونين بود، فقط روبرويش را نگاه مي همان
ي كودكي بود كه سخت تنبيه  اش درست مثل قيافه هقي بسيار. قيافه ي آرام كودكي گريان، پس از هق چهره

كه بداند چگونه بايد از اين زجر و اين خشونت عريان خالص  چه خاطر، بي آن داند چرا و بهكه ب شده باشد، بي آن
هاي او بودند كه از چشمان  هايم سرازير شد. اشك كرد؛ اشك جا ايستاده بودم و حيوان نگاهم مي شود... من آن
يد كه من در درماندگي و توان با چنان دردي گريست و لرز شدند؛ در سوگ هيچ برادر عزيزي نمي من جاري مي

اند  رفته ناپذير و ازدست ام دربرابر رنجِ خاموش اين حيوان، گريستم و لرزيدم. آه، چه دورند و دسترس چارگي بي
جا تابش خورشيد، وزشِ نسيم؛ چه ديگرگونه بودند  ي آزاد و سبز روماني! چه ديگرگونه بود آن وتازه مرغزارهاي تر

ي ويرانه، اين  زده، اين طويله ي باران جا، اين شهر بيگانه ها. و اين طنين گوزن خوشنواي زيباي پرندگان و غرش 
هاي شرزه،  انگيز؛ و اين شالق ي هول هاي بيگانه هاي گنديده، اين آدم آور آميخته به يونجه ي تهوع كاه پوسيده

جا  ي عزيزم، هردوي ما اين چاره ي من، برادر بي چاره زند... آه، گاوميش بي هاي تازه فوران مي كه از زخم خوني
مان، يكدل و  هاي چارگي و دلتنگي ايم و فقط در درد، در بي چاره و درمانده و ساكت و صامت ايستاده بي

گرفتند و  دوش مي هاي سنگين را به پلكيدند، خورجين ها دور و برِ ارابه مي ايم. ــ در اين فاصله، زنداني سينه يك
سو و  هاي بلند در حياط به اين هاي شلوارش كرده بود، با گام ز، هردو دستش را در جيببردند؛ سربا به انبار مي

ي اين جنگ باشكوه از كنار من  زد. و همه بازاري را سوت مي اي كوچه رفت و لبخند بر لب، ترانه سو مي آن
  گذشت. مي

  هرچه زودتر برايم بنويسيد.

                                                           
[٩] „vae victis“ [Wehe den Besiegten]. 



٧ 
 

  گيرم، سونيچكا. تان مي در آغوش

  ر[زاي] شما.

طور هم  ها، آرام باشيد و سرخوش. زندگي همين است و همين ي اين رغم همه [پ. ن.] سونوشكا، عزيزترينم، به
  ي اين [ناگواري]ها، كريسمس مبارك! ... رغم همه دور از نوميدي و لبخندزنان؛ به بايد پذيرفتش: دليرانه، به

  

 Rosa Luxemburg, oder: Der Preis» [آزاديرزا لوكزامبورگ، يا: بهاي «: اين نامه از كتاب توضيح مترجم

der Freiheit برگرفته شده است.»بنياد رزا لوكزامبورگ«به سفارش » ديتز برلين«] از انتشارات ،  

» نامه به سونيا«ي نخست، با عنوان  فارسي وجود دارد. ترجمه از نامه به سوفي ليبكنشت احتماالً دو ترجمه به
] Sophie Liebknechtي معين به سوفي ليبكنشت [ ي همين نامه ت، ترجمهقابل دسترس نبود و روشن نيس

كوشش كوين اندرسن و پيتر  به«، »هايي از رزا لوكزامبورگ گزيده«ي دوم، در كتاب  باشد يا نه. ترجمه
  منتشر شده است.  ١٣٩٦ي حسن مرتضوي، نشر ژرف، سال  ، ترجمه»هوديس

دو دليل بي هوده نيست. نخست: متن انتخابي اندرسون ـ هيوديس، كه   كم به اي از اين نامه دست ي تازه ترجمه
ي نامه به انگليسي، و  ي اولِ اين نامه است؛ و دوم: در ترجمه ي حسن مرتضوي است، فاقد دوصفحه منبع ترجمه

نامه  ترين نمونه، لحنِ اند. ساده ي فارسي، برخي از ظرايف متن اصلي آلماني ازدست رفته ناگزير در ترجمه به
» تو«ـ و نه » شما«ي بسيار صميمانه و پرعطوفتش با سوفي ليبكنشت، او را  رغم رابطه است: رزا لوكزامبورگ به

 كند.  ـ خطاب مي

هاي رزا لوكزامبورگ به سوفي ليبكنشت، همسر كارل ليبكنشت، معموالً ـ و در فارسي نيز ـ با عنوان نامه  نامه
به » سوفي«دنيا آمده است و شكل مخفف تحبيبيِ نام  نجاكه سوفي در روسيه بهاند. از آ ترجمه شده» سونيا«به 

كند و او را گاه  رسم زبان آلماني خالصه مي بارِ ديگر از سر مهر و به ست، رزا نام مخفف او را يك»سونيا«روسي 
  نامد. مي» سونوشا«و گاه » سونوشكا«، گاه »سونيچكا«

اواسط « سهواً ي فارسي وز پيش از تعطيالت كريسمس است كه در ترجمه، چند ر١٩١٧تاريخ اين نامه دسامبر 
  نوشته شده است.» سپتامبر


