
 
 
 

ما را بچه فرض كرده اند

 . ميآن گشته ا دنياز هم پاش

 مقاومت يمل يشورا يو اجتماع

سخن ل يودين يو دستاورد ها

ستاده بودند و يمسلحانه ا

ات آن دوران ياز نشر يكيتر 

ان پر يتوانست به كارفرما ن روزولت 

 يه داريسرما تواند يم يكه شورش كارگران و هرج و مرج اجتماع

  .جز كوتاه آمدن ندارند ي

آنها كه شود و  يمچون بچه ها رفتار م

 ش يش از پيبو برند  يدائما در بهت و وحشت به سر م

گر  يد .اندشده  يخال ت موجوديل وضع

ا يروت ير  و  تظاهر ات در بيدر الجزا

را كه  يمنتظرند تا سرنوشت ترسند

ارانه يشات ، يمارستان ها ؛ ماسك ها ، آزما

 توان يا ميكند آ ين ميياوست كه تع

. دارد تاماريكه اخت  يقدرت قدر

 .دكن يمشخص محبس ما را  دوران 

شبكه ازده ي از ليآور ١٣
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 ما را بچه فرض كرده اند

از هم پاشم كه باعث يستين ما نيآنها به گل نشسته و ا

و اجتماع يبرنامه اقتصاد ه تنگ آمده ودست به دامن

و دستاورد ها يكارگر يه هايحقوق اتحاداز پس از جنگ دوم  شده اند و 

مسلحانه ا يفرانسو يكهايآن دوران چردر ند كه يگو

يتر يت ، »گذار از مقاومت به انقالب«ابان در انتظار  

ن روزولت يفرانكل.   بودندشده ج يبسو ماده آ 

كه شورش كارگران و هرج و مرج اجتماع بفهماند

يو آنها هم درك كردند كه چاره ا. آنان را كله پا كند

مچون بچه ها رفتار مه وحشت زده و نه يمردم در قرنطبا . ست

دائما در بهت و وحشت به سر م ينترنتيا يو شبكه ها يخبر

ل وضعيه دلبابان ها يخ. گردنديم ليتبداراده  يو ب

در الجزا» راكيه«شود و از  ينمدر فرانسه بلند » يقه زرد

ترسند يمكه از غرش طوفان  يانهمه مانند  كودك. 

مارستان ها ؛ ماسك ها ، آزمايار بيچرا كه عنان اخت .رنديزند بپذ يآنها  رقم م

اوست كه تع . )١(بتوان سر كرد؛ همه در دست اوست  يچند روز

قدر  -  ؟ يگونه؟ چه زمانچه   ؟ يا نه  با چه كس

دوران  يمدت و دشواراست كه  يقاض يحت،  ستكارفرما

٣خ يدر تارون نفر از مردم فرانسه يليو هفت م يستعجب ندارد كه 
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يمينوشته سرژ حل  

ريترجمه مرمر كب  

 

آنها به گل نشسته و ا يايگر دنيبار د

ه تنگ آمده ودست به دامنيقاف باز هم 

پس از جنگ دوم  شده اند و 

گو ياما نم. رانند يم

ابان در انتظار  يمردم در خ

  ،Combatبه نام 

بفهماند ييكايآمر نفوذ

آنان را كله پا كندمحبوب 
  

ستين خبر ها نيامروز ا

خبر يق كانال هايطراز

و ب منفعل  انبه تماشاگر

قه زرديجل«چ يه يصدا

. ستين يبارسلون خبر

آنها  رقم م يدولت برا

چند روز نكهيا يها برا

ا نه  با چه كسيرون رفت يب از خانه

كارفرما، است  پزشك

تعجب ندارد كه  يجا



 
 
 

جام تماشاگران دو برابر  ؟  را دنبال كردند

  ؟ اد

 يجه تلو تلو مي، همه با سرگد

ماسك؟ . رت داشته باشنديگر مغا

و د يمفمسلما در دسترس قرار گرفت 

 ياما وقت باشد يضرور »ياجتماع

ابد و اگر ي يش ميافزا در صد ٥٠

 مانرون رفتنيبر اساس سن و وزن  امكان ب

و » يكهنسال« داشت تا  يشتري

چرا دانش  ديهمفد ين بايهمچن

 يمه يهمچنان توص ستند اماين ي

و  ينه ها از جمله اقتصادي

 يم خودمان ميستين ييپاسخ گوم و قادر به 

انبار باروت ك ي. نه سوزانيتنور س

 ...در راه است ينوجوان ي، شور و گستاخ

ون شهروند ارسال يليها م ده ي
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را دنبال كردند  س جمهوريرئ يصحبت ها ك زمانيدر 

ادانجام دشد  يم يگريكار د، چه آن شب در م،يل ـ خودمان

دنرو يبه كجا م داند  يدرست نمقدرتمندان هم ل كه خود 

گر مغايكدياگر با  يحتند ه ايقابل توج ييبه تنهامات يتصم

در دسترس قرار گرفت  ياما وقتبود ده يفا يبه طور قطع ب شد يدا نم

اجتماع فاصله«قابل درك است كه . شد يمعرف يزندگ 

٥٠ يمنيكند ، فاصله ا ين عبور ميا از رايرود  يك م

بر اساس سن و وزن  امكان ب يبزود  .شود يدو برابر مانوس اطلس عبور كند ، 

يرب بقو اجر يو چاق يريسابقاً پ. شود ياز خانه به هر كدام از ما ابالغ م

همچن. راه رفتابان يدر خشد دو قدم  يدست كم م ، 

يمسر خود  يك به بازنشستگينزد آموزگاران يگر برا

  .ننديرا نبخود  ينوه هاشود  كه  افراد پا به سن 

ير گزيسا انتخابدرك و  ييتوانامجددا . م شديالبته ما از نو بزرگ خواه

م و قادر به يخور يضربه م امروز از هر طرف. افت

تنور سدلها پر خون است و . ستيمان ندل يحرفها يم كه گوش شنوا برا

، شور و گستاخيكودكدوران پس از د دانست كه ياما با

يكا برايآمر يدار خزانهكه  يدالر ١٢٠٠ يچك هااالت متحده 

  ن به نام دونالد ترامپ خواهد بود

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

در  ييويو راد يونيزيتلو

ل ـ خودمانفوتبا يجهان

 
ل كه خود ين دلياما به ا

تصمهر كدام از . ميخور

دا نميدر بازار پكه  يمادام

 يناجبالقوه به صورت 

ك ميبه بلژ يك فرانسوي

انوس اطلس عبور كند ، يبتواند از اق

از خانه به هر كدام از ما ابالغ م

، يامروز» اضافه وزن«

گر برايدآموزان مدرسه 

شود  كه  افراد پا به سن 

  

البته ما از نو بزرگ خواه

افتيم يرا خواه ياجتماع

م كه گوش شنوا برايدان

اما با. تيكبر در انتظار

  

 

االت متحده يـ در ا ١

ن به نام دونالد ترامپ خواهد بوديمزخواهد كرد 
 
 


