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 1933آلمان 
 گویم من از ننگ خویش سخن می

 .هایشان بگویند باشد که دیگران از ننگ

 !باخته ای آلمان، مادرِ رنگ
 چگونه آلوده به لجن،
 یی، در میان مردم نشسته
 دامنرْو در جمعِ آلودگانِ تَ
 گیری؟ بیش از دیگران، چشم

. 

. 
 تر است،  درماندهکه آناز پسرانت، 

 .از پای درآمده
 .اند گرت به روی او دست بلند کردهو فرزندان دی

 .دانند و این را، اینک، همه می
. 
. 

 هایی چنین برافراشته، با دست
 روی برادر، برافراشته، به

 گذرند شرمانه از برابر تو می اکنون بی
 .خندند ات می و در چهره

 .دانند را، همه می این
. 
. 

 ات در خانه
 پردازند، کشان، دروغ می ایشان، عربده

  حقیقتاما
 .باید خاموش بماند
 آیا چنین نیست؟

. 

. 
 ستایند، اما ی ستمگران تو را می چرا همه

 ستمدیدگان، خطاکارت می شمرند؟
 شدگانی، اما منفورِ غارت

 غارتگران، نظامی را می ستایند
 !ات برپا شده است که در خانه

. 

. 
 بینند اینک، همه می

 کنی، یات را پنهان م خون آغشته ی پیراهن به گوشه
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  عزیزترینکه آغشته به خونِ
 .فرزند است

. 

. 
 ات جویانه های عربده شنیدن سخنرانی

 رسد گوش می ی تو به که از خانه
 .اندازد خنده می آدمی را به

 برد بیند، دست به دشنه می  تو را میکه آناما 
 .یی روبرو شده است گویی با درنده

. 

. 
 !باخته ای آلمان، مادر رنگ

 سرت آوردند پسرانت چه به
 یی که در میان مردم نشسته

 همچون دلقک یا دهشت؟
 

 بخشی از یک شعر
 جهان را بهتر ساختید،

  بهتر را بهتر بسازیدجهانِ

 .و رهایش کنید
. 
. 

 جهان را بهتر و راستی را
 کامل کردید،

 تر سازید  کامل را کاملراستیِ
 و رهایش کنید

. 

. 
 ها را مراستی را کامل کردید و آد

 از نو ساختید،
 انسانِ نوساخته را از نو بسازید

 .و رهایش کنید
 

 نیکی را چه سود؟
1. 

 نیکی را چه سود
 شوند، که نیکان، در جا سرکوب می هنگامی
 آنان که دوستدار نیکانند؟ و هم
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. 

. 
 آزادی را چه سود

 که آزادگان، باید میان اسیران زندگی کنند؟ هنگامی
. 
. 

 دخِرَد را چه سو
 آورد، چنگ می که جاهل، نانی را به هنگامی

 که همگان را بدان نیاز است؟
2. 
 بودن، بکوشید جای خودِ نیک به

 چنان سامانی دهید، که نَفْسِ نیکی ممکن شود
 یا بهتر بگویم

 .آن نیازی نباشد دیگر به
. 
. 
 جای خودِ آزاد بودن، بکوشید به

 چنان سامانی بدهید، که همگان آزاد باشند
 ورزی به آزادی نیز به عشقو 

 .نیازی نباشد
. 
. 
 جای خودِ خِرَدمند بودن، بکوشید به

  که نابِخرَدی،چنان سامانی دهید
 برای همه و هر کس

 .سود سودایی شود بی
 

 آموزد کس که می آن
 نخست، روی شن بنا کردم، و آنگاه، روی صخره،

 و زمانی که صخره فرو ریخت
 .دگربار، هیچ بنا نکردم

 ز، بارها بر هرچه پیش آمد، بر شن و صخرهو با
 چندباره بنا کردم؛ اما

 .آموخته بودم
. 
. 
 کسانی نامه سپردم به

 که دورش انداختند؛ اما نامه را کسانی باز آوردند
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 .آوردم حسابشان نمی که به
 .آنجا بود که آموختم

. 

. 
 .کردند دادم، بدان عمل نمی طرحی می

 تمیاف هنگام بازگشت، در می و به
 که طرح، نادرست بوده است، و درستِ آن

 .عمل شده است
 .باز هم آموختم

. 

. 
 دوران تیرگی ها، به زخم

 فرسایند سَخت جان
 تنها مرگ است«: گفتم اما من همیشه می
 ».آموزد که مرا هیچ نمی

 
 با گچ بر دیوار نوشته شده

 :با گچ بر دیوار نوشته شده
 ».طلب هستند آنها، جنگ«

  را نوشته اینکه آنو 
 .حود اکنون، در میدان جنگ، از پای در آمده است

 
 جنگی که در خواهد گرفت

 جنگی که در خواهد گرفت
 پیش از آن،. نخستین جنگ نیست

 .های دیگری نیز بوده است جنگ
 پایان رسید، های پیشین به آنگاه که جنگ

 .خوردگان پیروزمندان بودند و شکست
 خوردگان، شکست

 .د، و پیروزمندان نیزکشیدن گرسنگی می
 

 ی سوزان بودا و مثال خانه
 گوتاما بودا،

  که ما در آن- را ی آزْ شناختِ سرچشمه
 : آموخت، و فرمود-ایم فرو رفته

 ی آرزوها را از خویش زداییم، و چنین، همه«
 ». بگراییم-نامید را نیروانا می  که آن-آرزو، به فنا  بی

 :روزی شاگردانش پرسیدند 
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 خواهیم چگونه است، ای استاد؟ ما همه میاین فنا «
 فرمایی؛ اما بگو سان که تو می ی آرزوها را از خویش بزداییم، آن تا همه

 پیوندیم، آیا این فنا، که ما به آن می
 هاست؟ ی آفریده مفهوم وحدت با همه به

 با پیکری سبکبال، به نیمروز، در آب خفتن،
 آسان، در آب رها شدن، اندیشه، تن بی
 خواب رفتن،  بهیا
 چندان هشیار، که روانداز خود را مرتب توان کردن، نه

 خواب رفتن، آیا این فنا، و شتابان به
 بخش است؟ فنایی نیک و شادی

 ست یا فقط عدمی
 »تنها، سرد، تهی و پوچ؟

 :آزرده گفت سپس، دل. بودا، مدتی دراز خاموش ماند
 ».تان را پاسخی نیست پرسش«

 اگردان پرسنده رفته بودندگاه، که ش اما پسین
 هنوز بودا زیر درخت زندگی، نشسته بود

 و برای دیگران
 -ها که نپرسیده بودند  آن-

 :آورد مثال زیر را می

 یی دیدم تازگی، خانه به«
 .سوخت که می

 .کشید و از بامش شعله سر می
 پیش رفتم و دریافتم

 .که هنوز کسانی در آنند
 از آستانه ایشان را صدا زدم،

 و خواستم. ه بامِ خانه را آتش در گرفته استک
 هرچه زودتر بیرون آیند؛ اما ایشان

 .گویی شتابی ندارند
 :سوخت، پرسید یکی، که گرما ابروانش را می

 بارد؟ مگر بیرون چگونه است؟ آیا باران نمی«
 »توان یافت؟ یی دیگر می وزد؟ آیا خانه آیا باد نمی
 .گونه، سخنانی چند و از این

 :ن مکان برگذشتم، و اندیشیدماز آ
 .اینان باید بسوزند تا از پرسش باز ایستند

 !راستی را، ای دوستان
 ماند، کسی که زمین، در زیر پایش هنوز چندان سوزان نیست، و در آن، برجای می

 ».او را چیزی برای گفتن ندارم
. 
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. 
 .چنین بود گوتاما بودا

  نتوانیم کرد،اما ما که دیگر با هنر بُردباری، سر، گرم
 ایم ردباری گراییده به هنر نابُلْبَ

 هایی چند راه
 آموزیم نهیم، آدمیان را می برای این جهان پیش می

 .های بشری رها سازند تا خود را از رنج
 ما، برای ایشان، که

 زیر تیرباران بالی سرمایه
 :پرسند هنوز لجوجانه می

 نیافت،چه شد که ما نیندیشیدیم، و به پندارمان راه «
 که از پس رستاخیز،
 »مان چه خواهد آمد؟ انداز و لباس مهمانی بر سر حساب پس

 .چندان سخنی برای گفتن نداریم
 

 های یک کارگر باسواد پرسش
 را بنا کرد؟» تِب«ی  دروازه کسی شهر هفت چه

 .ها، نام فرمانروایانی آمده است در کتاب
 دند؟دوش کشی ها را به آیا فرمانروایان، تخته سنگ

 و بابِل را که چندین و جند بار ویران شد،
 کسی باز ساخت؟ چه
 بردند؟ سر می خود در کدام خانه به» لیما«های شهر زَرّین  فعله

 شب که دیوار بزرگ چین در آن
 تمامی گرفت،

 کجا رفتند؟ روم بزرگ، بنایانش به
 ها را بر پا داشت؟ کسی آن چه. هاست پر از تاق نصرت
  کسانی پیروز شدند؟و قیصرها بر چه

 آیا بیزانس پر آوازه، برای ساکنانش، فقط قصر داشت؟
 یی در آتالنتیس افسانه

 کامش کشید، شب که دریا به حتی در آن
 .کشیدند گان خود نعره میردِدریا اُفتادگان، بر سر بَ به
. 
. 

 آیا اسکندر جوان، هند را تسخیر کرد؟
 تنهایی؟ به

 بید،ها را در هم کو»گُل«قیصر که 
 همراهش نبود؟ حتی آشپزی هم به
 هنگامی که ناوگانش فلیپ اسپانیایی، به
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 .غرق شد، گریست
 کس گریه نکرد؟ جز او، آیا هیچ

 .ساله پیروز شد های هفت فردریک دوم در جنگ
 کس دراین پیروزی سهم نداشت؟ آیا هیچ

. 

. 
 .بر پیشانی هر ورقی، یک پیروزی

 ؟پُخت ها را می کسی شام پیروزی چه
 .هر ده سال، مردی بزرگ

 پرداخت؟ ها را می کسی هزینه چه
. 
. 

 .همه روایت این
 .همه پرسش این
 

 بافان گویون بوالق قالی
1. 

 بارها ستایش شده است
 .رفیق لنین

 .سازند قد از اومی تنه و تمام های نیم مجسمه
 .نهند، و بر کودکان نیز نامش را بر شهرها می

 خوانند، ها می ی زبان هایی به همه خطابه
 ها ها و میتینگ در انجمن

 از شانگهای تا شیکاگو،
 .برای بزرگداشت لنین

 -اند، قالی بافان گویون بوالق چنین او را ارج داشته اما این
 :یی کوچک در جنوب ترکمنستان دهکده

 هنگام، در آنجا هستند، باف، شب بیست قالی
 از تب، لرزان، و از کارگاه محقرشان

 .کشد یتب، زبانه م
 گندنایی. آهن از انبوه پشه پوشیده است ایستگاه راه

 خیزد، مردابی که پشتِ از مرداب برمی
 .گورستان قدیمی دِه است

. 

. 
 اما قطاری که 

 آورد، بار، آب آشامیدنی و توتون می هر دو هفته یک
 :آورد که خبر می
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 .روز بزرگداشت رفیق لنین نزدیک است
 و مردم گویون بوالق،

 گیرند بافان، تصمیم می قیر، قالیمردم ف
 ای از رفیق لنین تنه ی نیم که مجسمه

 .شان برپا دارند در ده
 هنگام گردآوری پول برای مجسمه، به

 آیند مردم ده، لرزان از تب، می
 اند دست آورده  به،و چند کوپِک پولی را که دشوار

 .دهند های لرزان، می با دست
 از ارتش سرخ،» استپا گامالف«
 بیند، دقت می شمرد، و به  می- در نهایت امانت-ها را  لپو

 فداکاری ایشان را برای بزرگداشت لنین
 شود؛ و دلشاد می
 .بیند های لرزان را نیز می اما او، دست

 :کند و ناگهان پیشنهاد می
 با پولی که برای مجسمه گِرد آمده، نفت بخرید

 و روی مرداب پشت گورستان بریزید،
 هاست، گاه پشهمردابی که زاد

 .آفرینند هایی که تب پشه

 کنیم سان در گویون بوالق، مبارزه می بدین
 نهیم، روانِ آن راد مرد، گونه ارج می و بدین

 رفیق لنین را،
 .که هرگز فراموش نخواهد شد

. 

. 
 . در روز بزرگداشت-ها بر این کار مصمم شدند  آن

 های کهنه، سطل
 پر شده از نفت سیاه را

  دیگرییکی از پی
 به مرداب بردند

 .و مرداب را با نفت پوشاندند
. 
. 

 گونه در خدمت خویش بودند، بدین
 .نهادند همچنان که لنین را ارج می

 .خویش سود می رساندند ستودند و به و او را می
 .پس، ایشان، خواست آن مرد را فهمیده بودند

2. 
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 شنیدیم که چگونه مردم گویون بوالق
 هنگام شب، ، و آنگاه، بهلنین را ارج نهادند

  نفت را به مرداب ریختندکه آنپس از 
 واستخپا خواست و  مردی از جمع به

 آهن نصب شود، که تابلویی در ایستگاه راه
 و بیان کند تمامی ماجرا را

 تغییر نقشه و تبدیل
 کنی تب ی لنین را به ریشه تنه نیم

 ی چند تُن نفت وسیله
 .ت لنینقصد بزرگداش همه را، به و این

. 

. 
 کار را نیز کردند این

 .و تابلو، آویخته شد
 
 
 کرد کس، که برای صلح مبارزه می خاطر مرگِ آن به
 تسلیم نشد که آن
 .ود شده استبنا

  نابود شد،که آنو 
 .خود را تسلیم نکرده بود

. 

. 
 دهان هشدار دهنده

 پر از خاک شد،
 و ماجرای خونین،

 .آغاز
 بر مزار رفیق صلح

 .کوبد زان پای میفوج سربا
. 
. 

 پس آیا مبارزه بیهوده بود؟
. 
. 

 اما، مبارزی که نابود شد
 جنگید تنهایی نمی به

 و دشمن، هنوز
 .پیروز نشده است
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 مناجات دهقان با گاو

 از یک آواز دهقانی مصر،(
 .) سال پیش از تاریخ اروپایی1400

 کِشِ ملکوتی، ای گاو بزرگ، خیش
 !آرام باش، صاف شخم بزن

 !شیارها را در هم مریز!  مننِجا
 !روی، ای رهیاب، هوی تو پیش می
 .ات را خُرد کنیم ایم تا علوفه ما خَم شده

 !آور گرانقدر اکنون آرام باش، و علفت را بخور، ای نان
 !ی شیارها مباش، بخور م خوردن، در اندیشههنگا و به

 برای آغُلت، ای نگهبان خانواده،
 .کشیم  دوش میریزان، الوارها را بر عرق

 .خوابیم و تو در خشکی ما در مکانی مرطوب می
 !کردی، ای پیشگامِ محبوب فه میردیروز سُ

 .خود شدیم ما از خود بی
 خواهی نکند می

 !پیش از بذرافشانی، سقط شوی، ای سگ ملعون
 

 دوران تیره

 بریم سر می راستی که در دورانی تیره به به
 یدنما سخن از صفا گفتن، نابخردی می

 .ست حسی پیشانی صاف نشانی بی
 خندد  میکه آن

 خبر هولناک را
 .هنوز نشنیده است

  است این چه دورانی
 که سخن گفتن از درختان،

 ست؟ بیش و کم جنایتی
 شمار است؟ در برابر جنایات بی گفتنی چنین، دَم فروبستن چرا که سخن

 سپرد،  آرام در خیابان راه میکه آن
 یازند،برای دوستانش که در ن

 .یافتنی نیست دیگر دست
 :ست این حقیقتی
 آورم؛ چنگ می  را که خود نیاز دارم، بهچه آنهنوز، من 

 .اما باور کنید، این فقط تصادف است
 دهد کنم، این حق را به من نمی  میچه آن از  هیچ

 .که خود را سیر سازم
 اگر بخت از من روی بگرداند، . (به تصادف، ایمنم
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 ).ام از کف رفته
 .زمانی که داری، بخور، بنوش، و شاد باش: گویند می

 توانم بخورم و بیاشامم اما چگونه می
 دانم که می هنگامی

 ست  را که خوردنیچه آن
 ام، یی ربوده از دست گرسنه

 .یی، به لیوان آب من محتاج است و تشنه
 .آشامم خورم و می همه، می با این
 .بودم کاش خردمند می ای

 :دیمی، خِرَد چنین آمده استهای ق در کتاب
داشتن، و عمر کوتاه را تهی از ترس  های جهانی، دور نگه خود را از کشمکش«
 سرآوردن، به

 بدی را با نیکی پاداش دادن،
 آرزوها را بر نیاوردن، بل فراموش کردن،

 ».شود خردمندی نامیده می
 .همه را من نتوانم این
 .رمب سر می راستی که در دورانی تیره به به
. 
. 

 ها به شهرها آمدم، در عصر آشوب
 .راند هنگامی که گرسنگی، فرمان می به

 در روزگار طغیان به میان مردم آمدم،
 .و به شورش ایشان پیوستم

 نان سپری شدچروزگارم 
 .که در این جهان نصیبم بود

 .کشیدم ها دراز می ، در کنار جانیبرای خُفتن
 .انگاشتم اهمیت می عشق را بی

 .حوصله می نگریستم  را بیطبیعت
 روزگارم چنان سپری شد

 .جهان نصیبم بود که در این
 .ها به مرداب می رسید ی من، خیابان در زمانه

 .داد و زبان، مرا به جالدان لو می
 اندیشیدم که تواناییم اندک بود؛ اما می

 من، فرمانروایان بی
 .نشینند استوار بر مسند می

 روزگارم چنان سپری شد
 .ر این جهان نصیبم بودکه د

 نیروها ناچیز،
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 .و هدف، بس دور
 خوبی پدیدار بود؛ اما گرچه هدف، به

 .نمود نایافتنی می دست
 روزگارم چنان سپری شد

 .که در این جهان نصیبم بود
. 
. 

 شما، شمایی که از این موج، که ما را
 آورید، به کام خود کشید؛ سر بر می

 دگویی های ما سخن می اگر از سستی
 ی ما از دوران تیره

 - که خود، در فراسوی آنید-
 .نیز سخنی بگویید

 .با وجود این، ما بیش از کفش، کشور عوض کردیم
 رفتیم،

 ی نبردهای طبقاتی، سَرخورده از هنگامه
 .هیچ شورشی  بی-جایی که فقط بیداد بود  به

 :و ما هنوز باور داریم
 گسلد، نفرت، بر ضدِ دنائت لگام می

 ضد بیداد،ر و خشم، ب
 !کند؛ اما دریغا فریاد را رساتر می

 خاطر مهر هبی زمین را  خواستیم پهنه ما که می
 بگشاییم،

 .خود نتوانستیم مهربان باشیم
 ما، اگر در منزلگاهی هستیداما، ش

  انسان است،که انسان، یاورِ
 از ما به تأمل

 !یاد کنید
 
Ĥتر، کارگاه رؤیاهات 

 تĤتر، برای بسیاری،
 . پرورش رؤیاهاستکارگاهِ

 .شما بازیگران، فروشندگان مواد مخدرید
 ی تاریک شما در تماشاخانه

 انسان، به فرمانروا بَدَل می شود
 ،دهد خطر، کرداری قهرمانی نشان می و بی
 .ی خویش یا شریک غم خویش شیفته

 اند، گیِ شادمانه، نشستهو دیگران، چون پناهندگانی با مَنْ
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 .ندگی روزمرههای ز غافل از دشواری
 دستی های بسیار را به چیره افسانه

 به هم می بافید، آنسان که نشاطِ درونیِ ما
 .شود برانگیخته می
 و در این راه،

 .گیرید کار می رویدادهای از جهانی واقع را به
 ی نمایش از راه برسد، و هنوز آری، اگر کسی در نیمه

 صدای زندگی معمول، در گوشش باشد،
 ؛و هنوز هشیار

 ی نمایش شما بر صحنه
 جهانی را که دمی پیش، از آن جدا شده

 .شناسد به دشواری باز می
 ی شما بیرون آید و سرانجام، چون از تماشاخانه

 یابد انسانِ درمانده را باز می
  را و نه جهان رانه فرمانروایان

 .یابد پس، راهِ خود را در زندگیِ واقع، نمی و از آن
 .پندارند عصومانه میکار را م بسیاری، این
 با چنین پستی و یکنواختیِ زندگی،: گویند ایشان می

 .ما را همین رؤیا خوش است

 همه را تحمل توانیم کرد؟ رؤیا، چگونه این بی
 شود تĤتر شما را کارگاهی می! گونه، ای بازیگران بدین

 آموزد که آدمی در آن تحمل پستی و یکنواختی زندگی را می
 ی را،و تأسف از فداکار

 .و حتی تأسف از فداکاری با خویشتن را
 دهید شما جهانی نادرست را نشان می

 آمیزید، پروا، آن را در هم می و بی
 .آید سان که در رؤیا پیش می آن

 دگرگون از آرزوها،
 .ها واژگونه از ترس
 !شیادان بیچاره


