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 «ما حیوانات»کانال تلگرامی 

 سیسالگرد کمون پار نیپنجاهمودر صد شلیم زیلوئ ادیبه
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 توضیح مترجم

اشککک ات اوتاو  و او ووایای اونااونو اور   کمون پاریس به

توجکه بو   اتکککطم اام نکا  نجا و جاینا   ن  ر تاریر اتاروا  

کاراران و فرو تکککوان اویکککوعو اتکککط که گننی اونااونو  ر 

 تاو م ن را اوجه او واکاویارویابو و 

« اویککوح ونوانا »ااا شککایت تاکنون ارتتاک کمون پاریس با 

طروو به نظر نناات  باشتم اولو، عملو قابلشکت  و گنز شکناتوه

ی کککارار و تککککاو، بنککان عننو اوققنککط طتجککهانجلککابو، تککاریر

گنزی  ر ارتتاک با اقلنوو روشکککنت ر، »فرو تکککوکان،ممم و  واو 

اهمنط تحمل  یتن تون نتارنت، اویککوعو بو ناوکانو که تاب ت

 اتطم « ر اجایسه با اسائل واققو اجوماعو

ا  ی کوتنوناه شتم اجالهااا نناوی ننسکط  رانر ااا لا  بو

ها، و طلتانه برای انسککانویر بنان وایککت تنناتننو  یتاا  عتالط

 که گنونه یک انجلابوننرش انسانو به اویوح ونوانا  اتطم ایی

انری تکککاو  انان رنی ونوانا  و شککک لارو کمون، پلو اوو ات

و گنونه جهانو را به  ،طلتانه وتککوانه و برابریهای انسککان یتاا 

کشت که  ر  ن هنچ اوجو  انسانو و ونوانو  ر اقرض تصویر او

عکتالوو و تکککوم واقو نشکککو م تصکککور ایی اویکککوح که ایی بو

بننو و ط روشیاهمن اتطتات پنا  051انری اربوک به اویو

 تاو موجاننط او  ر ترتنم افق پناِ رو را  وگنتان او

*** 

ککک که اجااا   سیو کارار پار رنفج ی، طتجه0180اارس  01 ر  ا،نتات پ 051

شورش  کککک تنتنناااو «هیفرواا طنجمق»  نان را زن ارنتحج وفرانسکه با لحن ورتکم

 عوض شهرونتان شهر را اسلت کر نتم اوجو  را تلو تلاح و  ر واار  ال  نان کر نتم

را کمون اعلام  سیها پرگم تکککرا را بر فراو شکککهر برافراشکککونت، پاراارس  ن 81 ر 

 ینتر هزار811 تیجت و ولط  ر تکککات شکککهر انوداب کر نت و اار  ال کیکر نت، 

اااوا  اعتام و تتاط   نان  ا نتم لنتشککک  کن اوکرات و هرا با تکککاواان سیپار



 

 
 

 اریک والنترگ ککلنف کانر   3

 اشابه ار م یهاکمک به اتوجرار  ولط یاعلام کر نت و برا ورقانونننظام را غ یاجتار

 فرتوا نتم نری  یبه شهرها ونتاانینما ر تراتر فرانسه 

 من، که ارگه قا ر به تح ودیتکار یتکککابجکهوب بکا ویگاوبو   وشکککورشککک ییا

 اذاشطم یاو تو  به جا بهاارانالقا   فوق وراثن، ااا اشتتو  ن وانجلاب ی تکواور ها

ر ، کسب قت یکارار برا یجنتا طتجه رینمونه  ر تار ینعنوان اولبه سیکمون پار

 بو م سومنقرن ب وسونالنبزرگ توت یهابدا انجلابالهام

 -بالاتر  یهااجام ایشککهر ار  چنکارار بتون ه یطتجه طنکمون  ر واکم یتاربه

 واو گنونن یانتاوعنوان گشکککمبه زنااروو ن ر  ن واکان و  - وانودکاب یجز اعضکککا

 0180 ر تککات  سیجنتا کاراران پار 0اوتاو  شکناتوه شکتم وجهان و هتکاواان

با انافو اوتاو  و  زیاوما واجوماع یطتجه کیرا نشکککان  ا  که کاراران  و ااه ییا

کارت اارکس و  م هنتوا لن ار واکم را تشککک  هیتکککراا یادکالف بکا انکافو طتجه

نت اتککوجتات کر  ی ر کنورت کارار ینو ور ییعنوان  تراننلس او کمون به ایتریفر

نمونه  نتات  کیعنوان را به سیککارار او  ن واکان کمون پار یطتجکه یهکاو جنتا

 8مکننتوا

فرانسه و پروس  اننرا به وجو   ور ، او جنگ ا سیکه کمون پار وبحران اجوماع

وور به ارتا فرانسه  ت پرواوب وش لناپل ون توم بهور ت، ااپرا0181 او  ر  رشت کر م

ارتا  را یتکرباو فرانسو هزار011همرا  ااپراتور بهتو  تکپوااتر،   وم ر  ومله  ا م

ه  لمان ب یااپراتور وفرصککط تهاجم نظاا یو یوبونانه منتسککل  مکر رناتکک سککمار نب

 را ام ی کر م پروس به فرانسه یرهتر

                                                      

 نتتوانسووونان نم انودب  ن بو م یکمون، کنار اذاشوی ونان او رهتر وانجلاب راثنا ییقف عمت  0

ونان  ر  واتنو یهانجا یتایاویوح اانو او ا ییوات، ا ییبا ا اجام تو  را وتظ کننتم ای هنت  یرأ

 رهتر کمون نشتم ییترییبه نما  شلنا زنلوئ لیتتت ای ،یعمل یرهتر

ها سطن ر ارتتاک اتط، ااا  ر واقو اارکس سمنغالتا  با اارکس سیکمون پار یبه اذشوه، رهتر وبا نناه 8

 اوتط -و یلو شنرانیتوا شورنب شل،نا زنرهتران کمون، اوجمله لوئ اننا  ر  ن بو نتم یزیاوما طناقل

 بو نت تا طرفتاران کارت اارکسم ینباکون لندائنژووف پرو ون و ا رنپ ،وبلان 
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 یرتو  ولف  اتطیاوقط به ر «و ولط  فاح ال»ووت  وافاجاواط فرانسکه  ر ائول

  نانشککک ل ارفط، ااا  شکککت اعوتاروب ااپراتورِ تراتنل توا یادالتان جمهور نریو  

قتل او هر برتاتککط،  سیکمون پار مرا نتاشککونت اجاواط  ر برابر هاوم  لمان یارا  

 ارتا اشککلالنر  ر اجابل -و با اسککورش به تمام فرانسککه  - سی فاح او پار ی، براگنز

 مسمار نب

 ونااهن تو  کننتم منرا احاصر  کر نت ااا نووانسونت شهر را تسل سیها پارو لمان

 یروت ش ار کر ،  واتوجلات ال یاتارو  برا یا ااه یقصت تو  را برا سیکه کمون پار

ا ب یرن را لن لارتا فرانسه به شک سکط کمون همتتکط شکتنتم یبرا سکمار نو ب

 ارن ر اتو وعنوان ونتانرا به شت منتسل یِفرانسو یروهاناو ن یا یکه تقتا  و هاو لمان

 یرتورا به  وونتان یترباوان فرانسو سمار نب ییبنابرا شت  بو م فنیق ارن اشونت، بس

 اعزام کر م سیومله به پار یها را برا ا  که بلافاصله  ن لیتحو

واکم فرانسکککه  یو طتجه هاواو  و اکا   ر برابر وملا   لمان انب سیکمون پکار

تو  را  ییبا شااعط، وقار و افودار   سیاارگه ونان و ار ان کارار پار اجاواط کر م

 وفروااینان وو نظاا واتنت وتحط فراانته یفرانسو یروهانن  تکطبها ا کر نت، ااا 

 عام شتنتمقول هتناال واارکو ژنرات  یرتوااننت   ولف 

به تی  اشککونت، عجب  یفرانسککو ترمنونیها  شککمنان  ن ووقو ووو هاوسککیپار

 سیوار  پار 0180اه  80شکهر را ش سط و  ر  و فاح تارج یرتو ارتا ننشکسکونتم

 بهناونه  تنت،نگه ار  و گه ون، با شهااط جنن ،وسیپار اننرنظاانو غ واار  ال شتم

و ناازیر شککتنت شککتنت  وقتر  برتر نظاا اللوب، ااا تککراناام تانه به تانه ، وناونه

 ،یپس او روشننر یاوتاوت جنگ  ر اروپا ینطتق قوان بنذارنتم ینتو  را وا یاتلحه

 یرتوعوض،  شکککت، ااا  روا وبکا اتاروان تلو تکککلاح شکککت  برتور  انسکککان تیکبکا

 یاتووانهنهنعام اوقصتانه و کراتکط او قول طلبِو اوحتان تکلانط «توا یجمهور»

ون  و ار  هزار01وتو   یبقت یرووها وط به را  انتاتونتم سی فاح پاروار م ب هنعل

 کشوار شتنتم یارومانهوطرو بو کو    ر تراتر شهر به

 یوهنکم یاو اعضکککا یو رهتران کمون بو م ییتراو برجسکککوه و ی شککلنا زنلوئ

 تو  ااالب یتاربه یبو  و  ربار  امنق یتدننو  ا ها،یاراقتط، اتارو ترتدط بار

 ور  ونتان پس او  ییگنت و، که  ر طســر  یباکره ،یتاطرا  و نوشکککطم یا یو
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 ماو  ار  واتنت یهات یو ا وبه ونتا قنعم وشک سکط کمون نوشوه شت  اتط، نناه

 عنوانرا به شلنا زنلوئ ، ار   اتیرا  واتنتاذهتو و  وارجاع که همزاان عنوان ییا

نشان  ات یرا  یهااتطنت ترکلو طوربهو  سمنالتوتنو  سمن نارش س،یپار امناا ر ق

 یاقنا، بهبو نتو هم ارانا به او  ا    شنرانینام که توا ییوات، ا ینو  رع م هتوا

 بو م امنق سیقت ووو و قهراان کیعنوان اعلام او به

 وانا ِنو ااهو او با  یو ونوجوان هت که شکدصنط نشکان او  ر  غاو ت یاز ییا

که   هتوبه اا نشککان ا شککلنا مانر شکک ل او یشککت  و  ر اقرض بترفوارشکک ناه

 هدونها براننکر ن  ر  و رنی  نناا  و اووقف یاو را برا اقناسکک له اشککو ییگاور ا

 اننیروتوااور   ییتر ار م جهان،  ر ابه او کمک کر   تا رنی بزرگ یناتط، و همچن

که گنونه ادالتط او با  کنتوا یا  وری شککلنطور اشککد ، ابه منتنفرانسککه را بت

را  یکه او افرا  وو  ر وال غاو اوولت شت  اتطم کی تنیتر بر تنیاااوا  اعتام با  

که  راای رومکانهوبرتور  ب ی، نحو توانکتوجنر اوکننکت وظلم ا وانکا نو بکهککه 

 نان با  یرومانهوب یبکترفوار لنکو  ل ءافرا   ر اقرض  ن هسکککونکت انشکککا ینهم

  انتموا نریاوجو ا   

 وصنقو یهایاوجو   ر  ااتار طن ر تتق وانا نتوم بر و شکل،نا زناو واان لوئ

 یبرا وانا نبا و یفراتر او بترفوار اتککطم ت نرتکک ومنعظ اسنها به اجو کشککواراا 

ار تواتو ینهمچن شلنبه  نان، ا نتا ناهمنط لن لصکرفا  به ایانظور غذا، کشکوار به

 ییا نام علم شکککتمبه وانا نو یبر رو ورانسکککاننو غ یریکککرورنغ یهاای واا انیپا

 شلناتط که ا یهمان الزااا  تککو  ور رنتأثا ااه  ار  و تحط زنها ااروو نتشکونط

اام ی بو  که  ر  ووو و توارناا یکه و و ر وال تو  اارح کر م یها ر نوشکککوکه

که اقتااا   من انوهمه  ر  تککورس تواهت بو ، و اارگه ا یغذا برا کینز  یانت ی 

 ییا واتنو ت یاقوصا  سومناا ان را فراهم کر   اتط، ااا ت ییا هاشرفطنو پ وعلم

 ی ور او  ن برابر و ر جهان یو نانجها ، ب یارناو بس اوومات را تاقط کر   اتطم

  ن اتارو  کر   هنوو اقوتر اتطم یکه برا وو عتالو

 فراتوان ییا شلنا تکاو ،وا ریپذکه علم اا ان یوغذا وِتکراناام، فراتر او فراوان

که  ر  ن هنر به همان اونه  ورا با فراتوان به جهان طیتتاط به بشککر یبرا وبه علم
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 وجننت، جهانو ن ا یکه او برا وجهان مکنتوارتتط ا ر ،ناواور  اتکککوتا   قرار ا

او  یبرا 0تته شککو م کهیی، نه ا«رشککت تواهت کر »اتککط که نتوو و اتککوقتا   ر  ن 

او وجوق بشر  وبدشک»به هنر  وو  تکورتک« ثرو  بتتر اتکط اون انا او ااو اونااو»

 واا او ونتا س،یکمون پار سنتالنر  تات یناناتتط، صت و پنااهم ییبه ا «ماتکط

همه و به نتو همه  یکه  ر  ن غذا، هنر و علم برا یوان ن یبرا یاتارو ل،شکککنا زنلوئ

 ممنکنوا لناتط، تال

 
 

 

 ترا یباکر  شل،نا زناو تاطرا  لوئ «وانجلاب کی: تلق 4فصل »او  وبدش

 

که او  یبا  مشتوا طورییا تیبا 8اممای جذب انجلاب شت  ینری  زناو هر گ انب

، انتکر   طنکه ارا ترب و، تککالدور اانوویتاو که  ر  ن اوولت شککتم یارانهیو اننا

، (Haute-Marne) هاارن اوتکه یهکاای، افسکککانکه و وران کو ک یتلو  و  وا 

 یهر نوا تننشن یها اوش ارا براو  ناا ککک تمام  ن ناایشت  او ا اناِ جمو یهات ه

  0و نتر  اشو م ققلب ارا به عش ،یو، روح ارا به هر روشناین هنن

                                                      

 Science for theو عضو  وشناس ت االسطیاولت، و وج وننتات بقت،  کور اتو 011 تا یتجر 0

People الز  وتانچنکمور به وون و پ ،ونوعای به» اشابه کر : ینظرار م(، اظهار ی)علم برا

 با اتوقتاِ  برابر،  ر ازارح پنته و یکه افرا  یجنیتا به ایی فرض قریب به تا   هموا طناهم ینشونان

 «انتمکر   و ار   وصنقط پوشا  ونتا یهانارتانهنب

 Elizabeth Ellingtonو  Bullitt Lowryم ترجمه توتط سطن نارش یترجمه او کوابدانه 8

Gunterم  
-red-the-michel-https://theanarchistlibrary.org/library/louise
.virgin?v=1563328039#toc5 

 والنترگ ایافه شت  اتطم کیکانر و ار فناوی توتط کل تنو توی طنشتاف یبرا یوهاسیپانو

0 Marne-Haute ر  ن اوولت و بزرگ شت   شلنا زنفرانسه اتط که لوئ و ر شمات شرق وبدش 

 اتطم

https://theanarchistlibrary.org/library/louise-michel-the-red-virgin?v=1563328039#toc5
https://theanarchistlibrary.org/library/louise-michel-the-red-virgin?v=1563328039#toc5
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 دوهنعشکککق واوت  رهم  ا کیواوت،  یایرؤ کی هنگ واوت،  کی ر  زنهمکه گ

 اتط: انجلابم

قترتمنتان ووشکککوم او  هنانشکککأ شکککورش ای عل  ورم،وا ا یتکا  ناکا ککه بکه 

 وانا نکاش و کر مو روو ا مشکککتواعمکات ا وانکا نبو  ککه بر و یوهکاشککک ناکه

ااو   وواو را ا رومانهورا که ب یار  توانسطوتگ ا  ن رنت،نانوجام بن توانسکونتوا

که عذابا  یاو ار  توانسککطوا شککتوا یتونا جار انهیتاو ریو که وو اتککت ر ،نبن

 مشونتوترنوشط تو  ا منتسل شهنهم صتاوب وانا ِنااا و رها شو م  ا وا

 ر  تهانب یهیتا ریو ازارح تکرتتز و تارهای، جوHaute-Marne او  اارنه  ر

 تایو یهاها را  ر شب ن یصتا تنتوانوشکما ا مشکونتوطوت تابسکوان پر او قورباغه ا

   ر کاالمارو  کُ کیش ل اوقا  به وااه ت،یبشنو

 یوکه قسککمط جلو و ر وال ،ننتکوا منها را به  و قسککمط تجسکک هجانان قورباغه

و  تنووا روننب وطرو ووشوناکگشکمانشکان به تزنت،و فواب ا ریها  هسکوه  ر و ن

ا ر که نه ق چار نب وانا نو ملرو وا ینوا ریفرار به و یهننام تلاش برا یوجلو یپاها

 تا  و لای پنهان کننتم ریتو  را و نتنکوا ونت، تقهسکواانتن و نه ارگ به ونت 

 م رتشتوها او الااط ابزرگ  ن و فن فواب، گشمان لا تینور شت ری ر و

 یاو ورکط غاوها، پاها یرنجلوا ی هجانان برا :شکککونتوککه گاق ا یوو غکاوهکا

 یها را با شاا ااوهاکه ار ان،  ن یوهااتب ای مکننتوا رنا ینها را به وا ار  نپر  

 وانا نانسان نستط به و کیو هرگه  شکونتوا منتسکل شکهنهم وانا نو م رنتونر ا

 مشو وا فنکه بر او تلاه  ار ، تر  و تت یافرا   ر برابرباشت، او  تروووش

 ر  م هنتوبه فرونتان تو  ا یباو یرا برا وو پرنتاان کوگ  وانا ن هجکانکان و

ه ک تنننرا بت یاچار نپرنتاان کوگک ب تنتوانو هجانان ا یهکاکلتکه یبهکار  ر ورو 

و انا  پر ا وها را ب نکننت تا وتاله باو اته ای و  یهاتمط تارپشطانجارشکان را به

 یتا شکککاهت تجلا  ارنتوپا ننه ا کیرا با  تاو  بات  ر ور   یهاها جوجه ن تار کننتم

ها را بچه اربه ایها تکککگتوله ای کوگک بتون پر باشکککنت، یهاپرواو با بات یها برا ن

کو   را  واننو ووقو مشنتکِوا تارهایها و  ر ااوتا  جوتکنگ یرو یوهاااننت واای

 مکنتوکتا تو  له ا ریپتر او را و ر ،ناوااو ا
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را که  اشکککط ویران « قتر» نها  را ناا   ا مم یا یو وانا نکو   بو م و ووقو

 0ووا ایککافه کنمم را به باو نری  و یکه  کر ونم وپر کر   بو نت، ااا فرق شککتاو

تها  تط  ورم، ااا بقه تر  ب ایبلتل  یتا لانه کر موتکوت او ا  نری  یهاابوتا با بچه

کو کان نسکککتط به  ممنکوا یننهتار وکه ای او اوجو ا  کوگ  تنتنهکا فهمبچکه

تر ظالم هسکککونتم ار م تنها به تو  وومط  ر   ن را کم کننتوگکه ار م ف ر ا ن

 م هنتونم

ه ام کت ی  انت:شت  رناو وت پ انهسکونت که ب یوهاها و اربهتکگ هاییعلاو  بر ا

که  واار ون انتمترگنگ تار ار پرتاب کر   یهاصکککور  ونکت   ر وتر هکا را بکه ن

 یای  تکککوم را برا افوا ،وتو ش  ر وتر  ا کر ،ورا بکه  اتکل پرتاب ا وانکا نو

 مکر مواو  راو نم تننکش

 ،رنی و ارار  مافوتو ر اور   ن ف ر کنت اتتاق ا وکسککک کهییبتون ا هاییتمام ا

ه ک وش ل همانبه  ر ناوا را تانشانیها ارم تکرنوشکطِ  نشک نتورا  رهم ا ییوالت

 وار م او  توناه ینوا ی ر تکراتر کر  مر ناورا ا واننو کی تانیها ارفرونت  ن

 مکننتورا ان وب ا فنجا قترتمنتان افرا  یقو همه طیکه ارفوار  ن هسونت ش ا

 وقوو باشککتم وتصککا ف را نتأث واو برت وناشکک توانتوا وتت ر غالب بر کل ونتا

 کوگک ولن انم که توا متمیشت  بو    ت یرا که ترش بر یکوگک بو م، غاو ولنت

 وتدوغاو به 8ممننانط  تکط ارا ارفوه بو  تا او تالی عتور کن تی وا ا می رایبو م، و

 ایبو  که پرها یتنغاو تت بو م ینکتو  و تون وو  ر احل ار ن او وتم رفطورا  ا

 یاکه ترش  ر اوشه و ر وال رفطورا  ا و غشوه به تون شت  بو ، و همچون اسو

   افوا   بو م ینوا یبا گشمان بسوه رو

                                                      

 یاترابه»که  ر  ن بزرگ شت  بو :  اویتاو یارانهیومهنانزت ن به شلنا ای اتط کهاتوقار قتر  0

 «مکه  ر  ن اوولت شتم

 که هراز و و ون جوان باهوش»عنوان بو  که او او به شلنا وکو ک ومناو  و  وتط صم و ینانط  8

که  یافرا » کنت،وا زنها پره ن واو عمتا  او بر ن نام تانوا ا بر مونام ا« احله را تر  ن ر   بو نت

 ونننااوار اوهم شتن به ارتتاک با انجلاب یرنها را او غافلنتا  ن ام،ت یها را نتاتط  ن ورواانی 

 «باو ار م
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بو  که پس  ییا اهننو کی همرا   اشطمبه یا یو یااتهانپ تروغاو ب یاشکاهت 

ط وال ییغلته بر ا یبو م و ای برا زارناوشط ب تنیاو   و   تکالن ایاو  ن تا هشکط 

 ای یتر  ر همتر وغاو ب رنتأث  اشومم اوناا ربزرام ن یهاو اتوتلات یقو یبه ارا  

نت گ ای نستط به اااوا  اعتام نهتوه اتطم یزارن ر ب ینو همچن وانا ننستط به و

اعتام شت و  ر واان  ینوتنبا ا واااور قاتل یتکر،  ر روتواوغاو ب تنیتکات بقت او  

عذاب غاو  یا  وریعذاب و انتو  ار  اوساس کر م با  یکه برا وارگ او، وس ووشو

 م رهم  اندط

ه و توم ک او رنی یوهابر ای اذاشکوه بو ، با  اتوان تکروغاو ب تنیکه   یرنتأث

، او  اارنه وطولان وواسککوان یها ر طوت شککب ونت  اانتم تم،ن( شککنécrègnes ر )

ها اتوصککاد  ا   شککت  بو  اقروف به  ن یکه برا وتاصکک یهر روتککوا  ر تانه ونان

 écrègnes ر جلسککا  تو ، که  کر نتموا تاری écrègnes شککت، وا ت نناا زنن

ت اانن کر نتوا فیتقر را ومیقت یهاو  اتککوان بافونتوو ا کر نتوا وسککیرها نر ن

و او  ت،نرقصوتو   ر ازارح ا ین تشک یکه با ر ا و تا، کسک یها ر شکقله وشکتح

 ممماذشطوار م ادولف ا یهاگه  ر تانه ن

که بارها و بارها اوسککاس  یار ر اکرژنسِ روتککوا به اوسککاس شککورش میهاشککب

 وون نان نتارنتم شهنااا هم کننت،وو بر اشط ا کارنتو هجانان  انه را ا ام، افزو مکر  

که  نتیاووا وها به تککالکه  ن یزنگتککات بت ککککک  کیبه ای اتط که گنونه  ر 

کککک نه او، نه شککوهرش و نه گهار  کشککاننتوا وور را به قحاشککک صککاوتان انحصککار

 زنکه بر تی  اشونت، گ یوهاها جز لتاس ن منتو نت هر روو غذا بدورنتفرونتشان قا ر 

 یورشککنب قرضها که غلا   اشککونت، به  ن وباوراانان می نتاشککونت که بتروشککنتنری 

ت که بو ن ت نعج ییها نتا نت و بر انان به  ن وکم یهنته یجو برا وانتک ونتا نت، وو

 ار نتم وارتنن لنها به  ل و نتر او فرونتان  ن

 «هر روو نان بدورنتم تواننتوهمه نمم« »تیریرا بپذ ییا تیبا» او به ای اتط: 

که  و ر واانصککت  رصککت یبا بهر   ا ن قرضرا که  یار  تواتککطوشککوهرش ا

که  و و کو ک ماانقا شککتفرونتانا  ر شککرف ارگ بو نت ر  کر   بو  ب شککت، ااا 

او را ب شت  تواتکطوکه شکوهر ون ا یار  ینت تکراناام برابمانونت   شکتنت اوفق
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 ن ون  یاتوهااا به  ا ،وها ابه  ن ی تومز  وتدورباتوار به اشکلوت کار شکتنتم

 «اانو  ن شونتم تواننتوشونت که نم یزنگ منتسل تیبا» رنافرا  فج

گشککمانم را تون  طنای او عصککتان او  ن  اتککوان را به ای اتط  رام بو م ووقو

تم اناام  ه تواتطوشوهر   نچه را ا اذاشکوواو تیتو با»ارفوه بو ، و به او اتوم: 

   «وق با او بو م

  ن ریاو تصو مرنتناوا واو ارتنن چار نب یتوانسکوم تصکور کنم که کوگولوهاوا

ی ا  ن را اوساس کنمم توانسوموتاتوه بو  که تو م ا بارتطنرا گنان اصک وبتبدو

اش را برهنه یپا اشوگوب یهاکه کتا تمی وانکترتکککا ا راهینشکککوهر را بکا پ

ا بو   ری یهااو جا   والوماس به رباتوار شککرور رفوه بو  و با ناراوو یبرا ت،ینتککاوا

 و ر وال  ا ،ورا ت ان ا ایهااشط تیکه با تهت تمیاو را   ماشطواباو  تکط تالو

همسرش اانو  تمی  بو نتم ت ناشکط کا  تواب کی یاش روکوگک ار   یهاکه بچه

 تمیاانت  را  ای  و کو   ونت  مرا بننر  نرانیتو ش و   یهاانوجام بچهشکککت تا او 

 مهاتبز رونت: وکار نز   ن ار  ا یشونت، و تپس براوتاطر  بزرگ ا ییکه با ا

 تمیپرو ات  بو ، ا écrègnesای ف ر کر م که اار  ن رباتوار  ر  ن لحظه به 

 واننتتواو باور  اشککط همه نم ن هیای او ا را به او اتومم ییو ا رم،نرا ااو بن ایتا الو

  کر م رنارا اوح ووماقو ینشتمم گن ینهر روو غذا بدورنت تشمن

 تتاونت یهیباعث ار ییکوگولو، ا ،وصکککحتط کن اونهییا تیکتو نتکا» ون اتکط:

 م«شو وا

تکمط گاقو بلنت کننت   ن ون تو  را به یکه اوتکتنتان الو تیات یتاکنون   ای 

 را  اشطممم انا کیذهی 

 ومنکه ن می اشط که نه اا و نه عمو و نجتر  ر ات کم وتانوا ا وانی ر یمی، 

اوسکککاس کر م  ممیتو  نشکککت وادارج ونتا یناوفق به تأاشکککط کر ، او  ن را کِ

توانسککونت به ونم شککهنار م هم تواهت  اتم وشکک ل  ر پ ینبه هم یا یو یهاتککات

تور ن  اشوه باشنت  یبرا یزنگ تواتونتوا شکهنکمک کننت و اار همه هم نرانی 

ها قائل  ن یبرا و ر اور  ثروتمنتان، ای اوورام کم بو م یاو صتقه یرور رنغ یزنگ

 بو مم
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 هجان را  وشککانیم ای پرفهمماورا  ینوا یرو ینتککنن یکاال کارها طنای واقق

  ر تشککی اتککطم ینااا ر کیشککو  که هماننت وتم ا وننوا یرو وقتهوم او بفهماو

کمور او  نچه  واو وو ایاربابا اتط و  تا یهااانت او، پس یتیکارش تمام عا یاوا

تم  ارهانشککک یهم ار ان و هم ااوها را رو ینکار تکککنن ممنتصکککورش کن منتوانوا

 یهاانسککان یرا برا یواتا یسککهنفرتککو   و ک وانا ِنو یکنت، کشککواراا  را براوا

  ار مو  اافرتو   نن

قاور و اصور  ری ر تار ای اتکطم واویکوح ونتا ییترطناهمکلمه کم ییم اینوا

 ارفوه بو نت  ن را گنونه بدواننتم ا یای او هر  و طرف  یروم بو  ککه تمکام تانوا  

 ن را به  یتو ، توانتن او رو واا ربزرام با اشککار  به وروف با تککوون بزرگ بافنتا

روم باتوان را  واریک یام، شکورش هابزرگ شکت  روتکواای که  ر   ا   بو م ا یای 

ها همان وونانیارگ  مدومی ن کواب ر یهارا بر صتحه یا یو یها ر  کر م و اشک

 مهن ار روت یهاکر  که بقتا  گوبه شانمیانتاو  پر

ت  کنن ر ازارح امرا  و ر اور  توشتدو ا ورانس و اشقار شتانو ویرژیل گجتر

کاراران  ر ازارح  وتوشتدو فنااا توص اتط،  رتکط قطنطت تا نتوصک 0هسکونتم

و تاو   تایو یهاازارح و گمی یهابه ال شکککتنر نکه بهور او ت یافرا   روو اتکککطم

 ی ر  ناا به باو کننتوها اراقتط اکه او  ام وو اقوجتنت کو کان شکناتنتونم یزنگ

 بدوابنتم وگمی لم  ا   و انتک یوقط ظهر رو تواهنتوکه ا وکو ککان اشکککلولنکتم

کننت ک وکه  ر با  ااننت ااواج ورکط ا یاحصککولا  ور  وار،شککهن رتوان ب یهیتککا

اا ا ،ورووش طولان ی،نکارش تنن منتنبت تایها را وتر او  ن اتکط که  نن تسکوه هجا

 ش سوه اتطم رهماش ارا   رایو قتولانت،وبه تو ش ا شکهنهم قتولانت،وبه تو ش ا

 وکسکک یو بتون ف ر برا ار  مهناو ن کنتمواو وت کار ا انب ونوان کیانسککان ااننت 

م شو وثروتمنت نم ینبا کار  ر وا و هجان چنه مکنتوکار ا کنتوا وکشکه او او بهر 

 مکننتواو وت پوت  ارنت  ر ات کسب ا انکه  ر وات وایر ب یافرا  یها فجط برا ن

                                                      

0 Georgics  وEcloguesموشاعر روا لیرژیتوتط و یوروتوا و راور  ونتا یو: شقرها 
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را که ون  ر به ای اتط باوتاب  یزنکه همان گ واو ار ان بکا کلمکات یارنکبسککک

 ییا م« هتوکوگولوم تتا را  وار ا ،وورف را بزن ییا تیتو نتا» انت:به ای اتوه  هتوا

وق  ینوا یرو زنگهمه همه نستط به اتوموها ابه  ن واتکط که وقو یزنهمان گ

 ماتونتو ارنت، به ای ا

 

 واننو کی یبرا شککورنب تیشککا کککککبر  وکه رنی ا یزنهر گ یای برا یهمتر 

تتاوم  ووو واجوماع یهاینابرابر هن ا ، و شورش ای عل اهنتا انسان کککک نو صکتاوب

کشوارها رشت کر   و به رشت تو   و ر طوت نتر ها و  ر ط انیجر ییا مافطی یشورنب

هنچ راهو  ای تسلط  ار م وغم و انتو  ای و بر ونتابر  اوساس ییا ا ااه  ا   اتطم

 مرمنتو  را به انجلاب بن وپرتاب ونتا یجلو وجو  نتاشط که بووانم

 واام نا   رتط اتط وقو ار مم تا مواناتنو ننرانبنشکور ام که اغلب اوهم شکت 

به او جز با تهتیت  ینران ام ی  شککتجط که ابراوبترنت  ینرا او ب وواننو تیها باانسککان

 تواهتوکه ا تیرا  ر  تککط  ار یشککما اوجو  مشککومو کنت  او غم و انتو  ا ،نتاشکت

 کنتم وونتا

 ها، ار انتاکسککوان وتن ر تکراشک یاای،  ر تپه واحل ونتا و یبار،  ر نز  کی

را  ایهاتواتط بچهوکشککان ارا احاصکر  کر   بو نت که ووو  چار نارگ باا   کی

 ییبو  که ا وقناو الوماس کر م، ااا طتناا   یای برا تو  پنهان کنتم یها ر پناه

 اار اسوااب نشتم

 یارگ  رتواتکککط کر م، اکنون برا یکو   برا کیعنوان را ککه بکه وشکککتجو

 ها نسککتط به تتار انسککان  ارنت ندواهم تواتککطمبتتر او ارگ یکه رفوار یوهاانسککان

گ  ر ار برونتم یناو ب تیکه قلب را فشر   تاو ، اوجو ا  اضر با وهر تأتت رغموعل

 کننت،وا ونتایالط را نما کیو ارگ  ی ارکه بر   ه،نروتکک یااننت تزارها وکسککان

تارنا  او جا   وجو   یتله کیاو  نچه  ر اور  بر اشوی  انب واوسات چناکنون ه

اار  بر اشکککطم اننرا او ا یافرا  ینتوان گنوبتون تکککرونا وجتان ا  ار  نکتارمم

 روویطور که  تواهم  اشط، همان واوسکات ینگن شکهنای هم ت،یانب انپ وفرصکو

 طور که فر ا تواهم  اشطم اشوم، همان
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 در زمان کمون. Neuillyدر  Perronnet کادیبار

 

 ی ر واان کمون برا Neuilly ر Perronnet  ا ی ر بار واوهم شککتم که وقو

 انب وانا نای نسککتط به و واقتام کر م، ننران تار  ر اقرض یاربه کیکمک به 

 تو  را تر  ن ر مم یتهنکار را کر م، بله، ااا وظ ییای ا 0ها بو  ماو اشک لا  انسان

توپ قرار  اشککط و  یهاکز کر   بو  که  ر اقرض الوله یابتبدط  ر اوشککه واننو

م تنطوت ن شککک جهن ق کیکنم، و  تانرفوم تا او را پ مو وانسکککان یکککاه ا کیااننت 

 او را بر اشطم وقرار  ا م و بقتا  هم کس طناو را  ر اان انبوکم

اوش  ر تککلوت ای  ر کلراونط ظاهر  یتقتا  ا ماتتاق افو را نات ینری  یوا ثه

ا   فرتو می اشوم که اا ر و  وتوانم برا وپشم یهااو پوشا یاای تو   شت  بو نتم

 ییبا ا اوش اتوتا   کر مم یهاتمام تکوراا پوشکانتن یها برابو نت و بلافاصکله او  ن

 وتنیق یناله یای، صتا واوقو یهااو  ن  رپوش و یوات،  ر طوت شکب، او پشط 

                                                      

 و ی یی شمنان را کاها  هنتم ا شرفطنکر نت تا ترعط پ اا یا یا یو ی ا هایاتافقان کمون بار 0

 استو  کر   اتطم سیپار 08 ی ر اناجه Neuilly-sur-Seeneرا  ر  Perronet اباننت
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او تنگ باشت تا توراا استو  شت  را  تیبا  م  نجتر وایت که قلب  یاناله تم،نرا شن

   اتم روننب واننکار را کر م، و و ییا ییباو ن نتم بنابرا

او  ن لحظه  نابلهم ایبو   تر وب ایتو   یان ن یقضککاو   ربار  واوش  ر گنونن

را که  واو ورکات مبر ونان را ا یها ات و ت ه تدط ای بالا یبقت او جسکککورانه روبکه

وان عنبالا ای به ریو او و ارفطوا وبه شکککوت  ا موبه رفوی اناام ا تانترغ یبرا

   بتتر اتوتا   کر م وو وو یانتار

ای  ممبنذار تمننووانسوم او را  ر ج ییارا بر نت او  ر تکلوت ای نتو ، بنابرا ووقو

گه بر   انمواااور تواتوم که او او اراقتط کننت، ااا نم یها ر تلوت نانمیاو همسکا

  اتم چار نب واننو ییتر ا

 ییا  ارای اناق که اوجو ا ِ وباشککم، وقو ینغمن وانا ننسککتط به و تیگرا با

، او  ر ارتتاک هسککونتبا هم  زنگاتککط که همه ییپاتککر ا انتاو  شککوربدط هسککونت 

 رانی ر اثر جنگ و شانیهاانهنکه  ش یوهاتا انسان شکو واش له اهکه جوج یاپرنت 

او  یعلط  وربه  ن انسان ر ؛ناو ر تکوراا تو  ا واو ارتکنن واننو ییا مشکو وا

 ااننت قلب انسکان اتکط، الز او ااننت الز انسکان اتطم واننقلب و مر ناواش اتانه

 مسطناو  ن ن یزیم اررو وبالا ا شهنم اراا و جرقه همفهمتوو ا کنتواوساس ا

هم به نواوش و هم به تشونط وساس  واننو کی، شنا یااننت  واا جایو ر  ووو

 واننو کیافرا  جالب اتط که  یبرا مکنتواوقا  اوسکاس تشونط ا شکورنب اتکطم

انت ش ناه کننت،  ر که او قتل شکناتوه شت  یوتکاووکارها یااالقه یرا برا فنیکق

که  ی ر  رایشکککناتط نتار ، و ییا یبرا یبهور یاهنککه رنی و عذابِ تاو  نو ووکال

 طرف کی ووقو مشو وا واننبتن و یاعضکا وقنرطتنباعث عمل ر  غ شکو وا اا یا

اوقا ،  وااه وتر کنتم نریار انت تا  ر طرف  و ن را برا وکسکک شککو ،واو تککوراا ا

 وتی ر انت اوشککط ظر وانِنو ،شککو واو ا وورکووکه باعث ب یوبنتهاوتنق رغموعل

ر  کیتککپس  م هتوکنت ورکط او ن کار ا یرو ورا که شککدصکک یککربه به او  ایتَشککَ

وایت و  اینما کی وام که  ر طت نشکن اتکطم وانا نکه انسکان پا شکا  و  اوو وا

ر  ا   بو ، هماناو رنونت  ا واننرا  اتل بتن و وکالتتش اف یگاقو یپروفسور ا،یاو

 قا ر نتو  گاقو را  ر  تککوا ننا   ار م رایو بر ،وبالشککوک فرو ا کیاو را  ر  تیکه با

ور ،  ر  لت نتاشککطم وتتاو  گنتان و ر  ایککاف ییشککت  بو ، بنابرا وقتلا  قربان واننو
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نتاشط،  یات یفا چنکه ه واتناتب اناام  ا نت، عمل کی یشصط عمل رووتو  ار م 

 ،تیلرووشت  اکنت  یهاتو  با نقل ینتون یهاتم یکه رو و ر وال واننو ن هیجز ا

 مبر ورنی ا

 مابتی انیپا تیبا شکککو ونام علم اناام اکه به یات یفاوب یهااِعمات رنی ییتمکام ا

 شانیاترن، الو ومناتط که  ر  غاو ش وکوگ  یهاتون بچه وهو انبه همان ب ییا

او تکککراناام،  انا، نه  0بریتنتم نری  واننانیو  ژیل  وری  Gilles de Retz را

 ن پتیت  ذا  عناصکککر اوکه ، شکککنرانی واا وروموو نه او ب ت کنمنای کنمنااران 

 م  یتماو

واان  را  هتم تیبا رنناو علم به وجو  تواهت  ات و تل یتیکجکت یهکاوشکککنتو

 تیتا اوساتا  جت  هتوو اجاو  ا  ار وبه فوران واا میقت یهاها را  ر قار  تشتشان

و  وکاف ینه قسکاو  و نه اتوممار وجو  تواهت  اشط و علم غذا یوو به رشکت کننتم

 قرار تواهت  ا م طیتمام بشر ارنرا  ر اتو یالذ

اوشکککط  یجابه بتهتم وکاف یکه علم به همنان غذا نمنبورا ا وواان یایؤرای 

 یوانمنشککک تا نعلم به اا ترک تیشکککا م،یاکه اا به تور ن  ن عا   کر   یات یانت

 بتهتم م،نکنوکه اکنون جذب ا واو تون و اوشو یشکورنب ی هی و اوا  الذ یواو

 ت،یانبه ذائجه توش ن میتوروکه اکنون ا یوغذا یلجمه ام ی اتکککط به انتاو  یناول

 ت شفنار اان یق یبرا یترو تال  تریقو یهافاتت ندواهت بو ، و بتن ای وااا اننل

 اجتا شان تواهت تاتطم افراک ای وقحا یها ر اثر نسل

وجو   اشکککوه  زنهنر ن تیبا نت ،ی  یان ر  ن  ن یالذ یواوا  غذا وبا وجو  فراوان

هماهنگ،  یهاقتر  رنگ تواهت بو م نانهم یرو، هنر برا اِنپ ی ر  ن  ور  باشککتم

نتوو و اتوقتا   ها اوقلق به کل نگا  بشر تواهنت بو مکککک  ن یتاوابهط ارار ااسمه

 رتانت  اتطم بن تک وکاف یانتاو جهل به تته شکو م کهیینه ا افط،یتوتکقه تواهت 

                                                      

0 a.k.a. Gilles de Rais قرن پانز هم، به جرم  یفرانسو اارنمنک ،«واصل و بایر» ی،نهمچن

 و قول کو کان احاکمه و اح وم شتم وپرتوااننش
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او وجوق بشر هسونت و  وهنرها بدش ثرو  بتتر اتکطم اوناو  انا او ااو وناشک اونااو

  ارنتم اجنهمه به  ن اوو

 و)ترو  ال زنتواننت اارتوتو  نمیتو نه تنگ ارار و نه رنگ به ،وجننه اوتک

گه  هنر را تواهت توانت  زن واو اارتکک وکسککگه را اعلام کننتم تیجت یانفرانسککه(  ن

، او بوم که یی، او بتن اراروجناوت یهاوهاراون واو عاا  انا، او ترتوش وکسک

کمور او غذا  تینتا ،یهنر، ااننت علم و  وا  تواهت اتط  ابت،یوتپا ا واکاننکت ونتا

  ر  تورس باشتم

م همه! عل ی ر پرتو نور اام بر ار م هنر برا نت یبر ارنت تا عصر   واشقل تیاهمه ب

 همه! یهمه! نان برا یبرا

 

 


