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معرفی نویسنده

کنون استاد نظریۀ سیاسی در  کرده است. او ا لیا اوپی در رشته های ادبیات و فلسفه تحصیل 
مدرسۀ اقتصاد لندن است و دربارۀ نظریه های عدالت، اندیشۀ سیاسی روشنگری، مارکسیسم و 

نظریۀ انتقادی پژوهش می کند. 
گیفورد )Baillie Gifford Prize( و جایزۀ  کتاب های برگزیدۀ جایزۀ بیلی  کتاب آزاد  در زمرۀ 
کتاب سال  گرفت و گاردین، نیویورکر  و فایننشال تایمز  نیز آن را به عنوان  کاستا )Costa Prize( قرار 

کرده اند. انتخاب 

خاطــرات هوشــمندانه و دلنشــین دختــری آلبانیایــی در پایــان جنگ 
کاوشــی درخشــان دربــاب معنــای آزادی، فریب هــا و امیدهــای  ســرد؛ 

واهــی، ناامیدی هــا و امکان هــا.

آزاد را یکــی از برجســته ترین اندیشــمندان چــپ اروپــا نوشــته اســت، 
کــه به سیاســِت مقاومت می اندیشــد. کســی  کتابــی ضــروری بــرای هــر 

پال میسن
کتاب نویسندۀ 
پساسرمایه داری



پیشکش به یاد و خاطرۀ مادربزرگم،
ِلمان اوپی  _نینی  )1918 _ 2006(.

»انسان ها تاریخ را با ارادۀ آزاد خویش نمی سازند،
اما به هرحال تاریخ را می سازند«.
- ُرزا  لوکزامبورگ
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ایـن  مـردم  اسـت.  بالـکان  شـبه جزیرۀ  غـرب  در  و  پـا  ارو شـرقی  جنـوب  در  کشـوری  آلبانـی 

یسـتند  پـا می ز ارو کـه روزگاری در مرکـز  باسـتان می داننـد  ایلیری هـای  تبـار  از  را  کشـور خـود 

و در ابتـدای عصـر برنـز، حـدود ۲۰۰۰ سـال قبـل از میـالد، بـه جنـوب و قلمـرو امـروزی آلبانـی 

که شـیِپریا1 به معنای »سـرزمین  کشـور به سـرزمین خود نه آلبانی،  کردند. مردم این  مهاجرت 

یـخ فرمانروایـان مختلفـی بـه خـود دیـده  عقاب هـا« می گوینـد. سـرزمین عقاب هـا در طـول تار

اسـت، از رومیـان کـه در قـرن دوم ایـن دیـار را فتـح کردنـد گرفتـه تـا روم شـرقی کـه در اواخر قرن 

چهـارم بـر آنجـا چیـره شـد و صدالبتـه، پـس از یورش هـای مختلـف ویزیگوت هـا، هون هـا و 

ک  کـرده و ضمیمـۀ خـا کـه آلبانـی را در قـرن پانزدهـم فتـح  بلغارهـا، سـرانجام تـرکان عثمانـی 

کردنـد. امپراتـوری خـود 

یـخ آلبانـی بـود تـا اینکـه  سـلطۀ عثمانی هـا جـزء طوالنی تریـن دوره هـای حکومـت در تار

کشـور در سـال ۱۹۱۲ بـه اسـتقالل  باالخـره، پـس از نزدیـک بـه پنـج قـرن حکومـت تـرکان، ایـن 

کشـورهای مختلـف دست به دسـت  ک آن میـان  امـا در عمـل همچنـان خـا رسـمی رسـید، 

می شـد و پادشـاهانی همچـون احمـد زوغـو )زوغ اول( و ویکتـور امانوئـل سـوم یکـی پـس از 

دیگـری می آمدنـد و می رفتنـد. سـرانجام انـور خوجه، سیاسـتمدار کمونیسـت، در سـال ۱۹۴۴ 

کشـور را برانداخـت و بـه قـدرت رسـید. نظـام سـلطنتی 

خوجـه هواخـواه سرسـخت اسـتالین بـود و از ابتـدای حکومـت خـود سیاسـت هایی را 

کشـتار و اعـدام ضدکمونیسـت ها بخـش مهمـی از آن  کـه  گرفـت  بـرای تحکیـم قـدرت پیـش 

کـه  کشـور،  ایـن  در  تعطیلـی پرستشـگاه ها  و  کامـل مذهـب  مـی داد. ممنوعیـت  تشـکیل  را 

1. Shqipëria
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کثریتـی مسـلمان داشـت، نیـز از دیگـر سیاسـت های او در دوران حکومتـش بـود. دولـت انـور  ا

خوجـه، بـا نـام رسـمی جمهـوری سوسیالیسـت خلـق آلبانـی، چهـار دهه دوام داشـت و گرچه 

تغییـرات مثبتـی همچـون کاهـش آمـار بی سـوادی را رقـم زد، امـا میـراث نهایـی آن تـرس بـود و 

انـزوای بین المللـی آلبانـی.

پـس از مـرگ خوجـه در یازدهـم آوریـل ۱۹۸۵، رامیـز آلیـا جانشـین او شـد و بسـیاری از 

سیاسـت های خوجـه، از جملـه کنتـرل رسـانه ها و محدودیـت گـردش اطالعات در این کشـور 

کـه بـه  کـه در بحبوحـۀ انقالب هـای ۱۹۸۹  منـزوی، را ادامـه داد. ایـن وضعیـت به گونـه ای بـود 

کمونیسـتی جهـان انجامیـد بسـیاری از مـردم آلبانـی بـه کل از  سـرنگونی بیشـتر حکومت هـای 

ایـن وقایـع بی خبـر بودنـد.

یـج تـرک خـورد. در ژانویـۀ ۱۹۹۰، نخسـتین  امـا پوسـتۀ سـخت ایـن خفقـان و انـزوا به تدر

نفـر خواهـان سـرنگونی مجسـمۀ  آغـاز شـد و چندصـد  شـورش ها در شـهر جنوبـِی اشـکودر 

گسـترش یافـت و دولـت بـرای آرام کـردن  اسـتالین بودنـد. شـورش از آنجـا بـه شـهرهای دیگـر 

گشـودن راه سـفرهای خارجـی زد. پیـش از آن، در سـال  اوضـاع دسـت بـه اقداماتـی همچـون 

۱۹۸۹، نیکالی چائوشسـکو، رهبر کمونیسـت رومانی، در طی انقالب این کشـور اعدام شـده 

گـر تغییراتـی اساسـی ایجـاد نکنـد ممکـن اسـت خـودش نفـر بعـدی  بـود و آلیـا می دانسـت ا

کـرد و اسـتانداردهای حقـوق بشـر غـرب  باشـد. بدین ترتیـب توافق نامـۀ هلسـینکی را امضـا 

کـرد تـا اصالحاتـی در نظـام  پایـی را پذیرفـت. جلسـاتی نیـز بـا روشـن فکران آن روزگار برگـزار  ارو

سیاسـی آلبانـی صـورت دهـد.

کارگـر آلبانـی  کـه، روز یازدهـم دسـامبر، حـزب  بـود  ایـن  ایـن رایزنی هـا  از نتایـج  یکـی 

کـرد و روز بعـد حـزب دمکـرات  کشـور برقـرار  کثرت گرایـی سیاسـی را در ایـن  بـه رهبـری آلیـا 

کثریـت آرا را  آلبانـی تشـکیل شـد. در انتخاباتـی کـه در مـارس ۱۹۹۱ برگـزار شـد، حـزب کارگـر ا

بـه خـود اختصـاص داد و در مسـند قـدرت مانـد، امـا در پـی اعتصـاب عمومـی و اعتراضـات 

شـهری، »دولـت ثبـات« تشـکیل شـد کـه در آن بـه غیرکمونیسـت ها نیـز نقش هایی اعطا شـد. 

کمونیسـت ها در انتخابـات سـال بعـد، یعنـی مـارس ۱۹۹۲، در اوج نابسـامانی اقتصـادی و 

ناآرامـی سیاسـی، شکسـت خوردنـد و حـزب دمکـرات بـا اخـذ بیشـترین آرا قدرت را به دسـت 

کشـور شـد. آورد و سـالی بریشـا رئیس جمهـور 
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برپایـی دولـت دمکراتیـک زمینه سـاز عضویـت آلبانی در کنفرانـس امنیت و همکاری 

کمونیسـم نیـز  کشـور رسـمًا بـه پایـان رسـید. امـا ایـن دولـت پسا پـا شـد و انـزوای سیاسـی  ارو

کـه وعـده  را  بایـد اصالحاتـی  بریشـا  را داشـت. مسـئوالن دولـت  چالش هـای خـاص خـود 

کاری از پیـش نبردنـد و امیدهـای  داده بودنـد عملـی می کردنـد، امـا در ایـن راسـتا چنـدان 

کامی هـای اقتصـادی، بعضـی از  مـردم بـه ایـن دولـت نیـز از بیـن رفـت. بریشـا، عـالوه بـر نا

شـیوه های حکومـت پیشـین همچـون فشـار بـر مخالفـان و رسـانه ها و جامعـۀ مدنـی را نیـز 

ادامـه داده بـود.

ایـن اوضـاع تـا سـال ۱۹۹۷ ادامـه یافـت تـا اینکـه اقتصـاد آلبانـی دچـار فروپاشـی دیگری 

کـرده  از مدتـی قبـل پس اندازهـای خـود را در شـرکت های هرمـی سـرمایه گذاری  شـد. مـردم 

بودند و سـال ۱۹۹۷ این شـرکت ها اعالم ورشکسـتگی کردند. مردم پول های کالنی از دسـت 

دادنـد و اعتراضاتـی خشـونت بار در سراسـر کشـور صـورت گرفـت )که امـروزه به جنگ داخلی 

آلبانـی شـهرت دارد(. نیروهـای حافـظ صلـح وارد کشـور شـدند تـا بـه هرج ومـرج پایـان بدهنـد. 

پیـروز شـد و دورۀ جدیـدی در  انتخابـات مجلـس  ایـن شـرایط حـزب سوسیالیسـت در  در 

حیـات سیاسـی آلبانـی آغـاز شـد.

لیـا اوپـی، نویسـندۀ آلبانیایـی، در سـال های پایانـی دوران کمونیسـتی متولـد شـده و در 

کودکـِی آمیختـه بـه سیاسـتش تحـت ایـن نظـام و همچنیـن  کتـاب برش هایـی از دوران  ایـن 

یـم در آلبانـی را روایـت می کنـد. در خـالل روایـت او، هم جزئیات ظریف  تجربـه اش از تغییـر رژ

را می بینیـم و هـم تصویرهـای کالن را؛ مثـاًل پـدر و مـادر روشـن فکرش را می بینیـم کـه از بحـث 

کـه  گاهـی از خویشـاوندانی صحبـت می کننـد  سیاسـی در حضـور او طفـره می رونـد و فقـط 

کـه نتوانسـته اند در دانشـگاه رشـتۀ موردعالقـۀ خـود را  »بـه دانشـگاه رفته انـد«، پـدر و مـادری 

بخوانند، چون »زندگی نامۀ« هر فرد آلبانیایی تأثیر بسـزایی در سرنوشـت او دارد و زندگی نامۀ 

ایـن دو همـواره محرومیت هایـی را برایشـان بـه دنبـال مـی آورد کـه لیـا از درک آن عاجـز اسـت. 

یـخ برایـش بـه پایـان می رسـد،  یـم کمونیسـتی را بـه چشـم می بینـد و تار سـرانجام، لیـا سـقوط رژ

کنـون اطـراف خـود می دیـد امـا تـازه می فهمـد هیچ چیـزش  کـه تـا  یـخ و واقعیـت و دنیایـی  تار

کنـون دنیـای دیگـری پیرامونـش زاده شـده، دنیایـی  شـبیه آنچـه خیـال می کـرده نبـوده اسـت. ا

بـا شـعارهای جدیـد، ژسـت های تـازه و رازهایـی نـو.



آزاد12

کـه امـروزه اسـتاد نظریـۀ سیاسـی و اسـتاد اندیشـۀ مارکـس در مدرسـۀ اقتصـاد  اوپـی، 

کتـاب آزاد را بـا زبانـی ملیـح نوشـته و مـا را بـا تک تـک حـوادث و شـخصیت ها  لنـدن اسـت، 

همـراه می کنـد، به طوری کـه گاردیـن ایـن کتـاب را »یکـی از سـنجیده ترین متونی کـه از زیر آوار 

کمونیسـم برخاسـته« معرفی می کند. کتاب نه نوسـتالژیک اسـت و نه لحن تلخی دارد، فقط 

یـخ گرفتـار می آیند، انسـان هایی با هزاران  نشـان می دهـد کـه انسـان ها چگونـه در پیچ وخـم تار

یـا و سـرخوردگی، تـالش و جان کنـدن، انسـان هایی درسـت مثـل خودمان. امیـد و نومیـدی، رؤ

در پایان، جا دارد تقدیر و تشـکر کنم از عوامل نشـر ترجمان علوم انسـانی که این کتاب 

کار، زحمات تمام  کرده و ترجمۀ آن را به من سپردند. در مراحل مختلف  متفاوت را انتخاب 

ایـن همـکاران گرامـی را دیـده ام و قـدردان آن هـا هسـتم. امیدوارم با ترجمۀ حاضر توانسـته باشـم 

حـق مطلـب را در قبـال کتـاب اصلی و همچنین خوانندگان فارسـی زبان ادا کنم.

علیرضا شفیعی نسب، پاییز ۱۴۰۱



  

دفتر نخست
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استالین

آغـوش  را در  اسـتالین  کـه  روزی  تـا  بـودم  نپرسـیده  از خـودم  آزادی  دربـارۀ معنـای  هیچ وقـت 

کـه تصـور می کـردم. معلـم پرورشـی مان،  گرفتـم. از نزدیـک، خیلـی بلندقامت تـر از چیـزی بـود 

کوتـاه اسـتالین  گفتـه بـود امپریالیسـت ها و تجدیدنظرطلبـان۱ دوسـت دارنـد مـدام بـر قـد  نـورا، 

کیـد کننـد. می گفـت قـد او بـه کوتاهـِی لوئـی چهاردهم نبود، اما ازقضـا آن ها هیچ وقت حرفی  تأ

کـه البتـه ایـن اشـتباه همیشـگی  از قدوقامـت لوئـی چهاردهـم نمی زدنـد. بعـد بـا جدیـت افـزود 

تـوی چشمشـان  عقلشـان  مهـم،  موضوعـات  بـه  پرداختـن  به جـای  کـه،  امپریالیست هاسـت 

کارهایـش بسـیار بیشـتر از قدوقامتـش اهمیـت داشـت. اسـت. اسـتالین یـک غـول بـود و 

نـورا در ادامـه ویژگـی خـاص و منحصربه فـرد اسـتالین را توضیـح داد: او بـا چشـمانش 

لبخنـد مـی زد. باورتـان می شـود کسـی بـا چشـمانش لبخنـد بزنـد؟ دلیلـش ایـن بـود کـه سـبیل 

هرگـز  می کردیـد،  دقـت  لب هایـش  بـه  گـر صرفـًا  ا پـس  می پوشـاند،  را  لب هایـش  او  باشـکوه 

نمی فهمیدیـد لبخنـد می زنـد یـا حالـت دیگری دارد. اما یک نگاه به چشـمان نافذ، هوشـمند 

۱. تجدیدنظرطلبـی )revisionism( بـه تفکـرات، اصـول و نظریه هایـی اطـالق می شـود کـه پـس از بازبینی اساسـی 
مفاهیـم بنیادیـن مارکسیسـم حاصـل آمـده بودنـد، مثـاًل بـاور بـه اینکـه بـا اصالحـات صلح آمیـز تدریجـی در نظـام 

سـرمایه داری می تـوان بـه سوسیالیسـم دسـت یافـت ]مترجـم[.
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و قهـوه ای اش کافـی بـود تـا بفهمیـد لبخنـد می زنـد. بعضی هـا نمی تواننـد تـوی چشـم آدم نـگاه 

کننـد. این جـور افـراد حتمـًا چیـزی بـرای پنهان کـردن دارنـد. اسـتالین امـا راست راسـت بـه آدم 

گـر میلـش می کشـید و طـرف را قابـل می دانسـت، چشـمانش لبخنـد مـی زد.  زل مـی زد و، ا

کفـش قهـوه ای سـاده ای می پوشـید و عـادت داشـت دسـت  پالتویـی بی تکلـف و  همیشـه 

راسـتش را زیـر سـمت چـپ پالتویـش بگـذارد، انـگار کـه قلبـش را لمس می کند. دسـت چپ 

را هـم معمـواًل تـوی جیـب می گذاشـت.

پرسـیدیم »تـوی جیـب؟ مگـر بی ادبـی نیسـت آدم موقـع راه رفتـن دسـت تـوی جیبـش 

یـم«. بگـذارد؟ بزرگ ترهـا همیشـه می گوینـد دسـت تـوی جیـب نگذار

نـورا گفـت »خـب بلـه. ولـی هـوای شـوروی سـرد اسـت. تـازه، ناپلئون هم همیشـه دسـت 

تـوی جیبـش می گذاشـت. هیچ کـس نمی گفـت او بـی ادب اسـت«.

کار را نشـانۀ ادب و  گفتـم »تـوی جیبـش نـه. تـوی جلیقـه اش. زمـان او، ایـن  محجوبانـه 

تربیـت درسـت می دانسـتند«.

خانم نورا توجهی به من نکرد و می خواست سراغ موضوع دیگری برود.

میان حرفش دویدم. »تازه قدکوتاه هم بود«.

کجا می دانی؟«. »از 

گفته«. »مادربزرگم 

گفته؟«. »چی به ت 

»می گویـد ناپلئـون قدکوتـاه بـوده، ولـی وقتـی معلـِم مارکـس، هانـگل یـا هـگل، درسـت 

گفتـه آدم بـا دیدنـش روح جهـان را سـوار بـر اسـب می بینـد«. یـادم نیسـت، او را دیـده 

را متحـول  پـا  ارو ناپلئـون  کـرد. »هانـگل. هانـگل درسـت می گفتـه.  را تصحیـح  حرفـم 

گسـترش داد. آدم بزرگـی بـود، ولـی نـه بـه بزرگـی  کـرد و نهادهـای سیاسـِی عصـر روشـنگری را 

گـر اسـتالین را بـه حالـت ایسـتاده می دیـد، البتـه نـه روی  اسـتالین. معلـم مارکـس، هانـگل، ا

اسـب بلکـه مثـاًل روی تانـک، بـاز هـم ادعـا می کـرد روح جهـان را دیـده. افـراد خیلـی بیشـتری 

پـا،  اسـتالین را اسـوۀ خودشـان می داننـد، میلیون هـا نفـر از بـرادران و خواهرانمـان، هـم تـوی ارو

هـم آفریقـا و آسـیا«.

پرسیدیم »استالین بچه ها را دوست داشت؟«. 
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که داشت«. »بله 

»حتی بیشتر از لنین؟«.

»تقریبـًا همان قـدر، ولـی دشـمنانش همیشـه سـعی می کردنـد ایـن ویژگـی اش را مخفـی 

و  بـود  قوی تـر  اسـتالین  چـون  بدهنـد،  نشـان  لنیـن  از  بدتـر  را  اسـتالین  می خواسـتند  کننـد. 

برایشـان خطـر خیلی خیلـی بیشـتری داشـت. لنیـن روسـیه را دگرگـون کـرد، ولـی اسـتالین دنیـا 

کـه اسـتالین هـم بچه هـا را بـه انـدازۀ لنیـن  را. بـرای همیـن، هرگـز درست وحسـابی نمی گفتنـد 

دوسـت داشـته«.

»استالین بچه ها را به اندازۀ عمو انور دوست داشت؟«.

کرد. خانم نورا مکثی 

دوباره پرسیدیم »بیشتر دوستشان داشت؟«.

با لبخندی ملیح پاسخ داد »خودتان جواب را می دانید«.

امـا  را دوسـت داشـتند.  او  هـم  احتمـااًل بچه هـا  را دوسـت داشـت.  اسـتالین بچه هـا  شـاید 

آنچـه قطعـی اسـت و ردخـور نـدارد ایـن اسـت کـه مـن هیچ وقـت به انـدازۀ آن بعدازظهـر بارانِی 

کـه دوان دوان از بنـدر بـه باغچـۀ نزدیـک قصـر فرهنـگ  دسـامبر او را دوسـت نداشـتم، روزی 

یـدم، قلبـم چنـان تاالپ تـاالپ مـی زد که حس می کـردم االن از  رفتـم، عـرق کـرده بـودم و می لرز

یـده بـودم کـه باالخـره باغچـه را دیـدم.  دهنـم می زنـد بیـرون. چنـد کیلومتـر بـا تمـام سـرعت دو

وقتـی اسـتالین در افـق ظاهـر شـد، فهمیـدم جایـم امن اسـت. بـا همان وقار همیشـگی، همان 

گویـی روی قلـب، آنجـا  کفـش برنـزی سـاده و دسـت راسـت زیـر پالتـو و  پالتـوی بی تکلـف و 

کسـی دنبالـم  کـردم و نگاهـی بـه اطـراف انداختـم تـا مطمئـن شـوم  ایسـتاده بـود. پـا سسـت 

مـی زدم  زور  و  فشـردم  اسـتالین  ران  بـه  را  راسـتم  لـپ  وقتـی  شـدم.  نزدیک تـر  بعـد  نیسـت، 

دسـت هایم را پشـت زانوهایـش حلقـه کنـم، اصـاًل در مقابلـش بـه چشـم نمی آمـدم. بـرای آنکـه 

کـه  کنـم، چشـم هایم را بسـتم و زیرلـب شـمردم: یـک، دو، سـه. بـه سـی وهفت  نفسـی تـازه 

گورومپ گورومپ کفش ها  گوشـم نمی رسـید. صدای  رسـیدم، دیگر صدای پارس سـگ ها به 

شـعارهای  گاهـی  فقـط  بـود.  شـده  تبدیـل  دوردسـت  کـی  پژوا بـه  هـم  سـیمانی  سـطح  روی 

گـوش می رسـید: »آزادی، دمکراسـی، آزادی، دمکراسـی«. معترضـان از دور بـه 



آزاد18

کردم. روی زمین نشسـتم  وقتی مطمئن شـدم خطری تهدیدم نمی کند، اسـتالین را ول 

خشـک  کفش هایـش  روی  از  داشـتند  بـاران  قطـرات  آخریـن  انداختـم.  دقیق تـری  نـگاه  و 

کـه نـورا توصیفـش  کمـی رفتـه بـود. اسـتالین همان طـور بـود  می شـدند و رنـگ وروی پالتـوش 

کـرده بـود: غولـی برنـزی بـا دسـت ها و پاهایـی بسـیار بزرگ تـر از آنچه تصور می کردم. سـرم را باال 

آوردم تـا ببینـم آیـا واقعـًا سـبیلش لـب باالیـی را می پوشـاند و بـا چشـم هایش لبخنـد می زنـد. 

امـا لبخنـدی در کار نبـود. چشـمی در کار نبـود، نـه لبـی بـود و نـه حتـی سـبیلی. هولیگان هـا۱ 

سـر اسـتالین را دزدیـده بودنـد.

کـه سـبیلی باشـکوه   گرفتـم تـا جیـغ نزنـم. اسـتالین، غـول برنـزی  دسـتم را جلـوی دهانـم 

داشـت و از مدت هـا قبـل از تولـد مـن قرص وقائـم در باغچـۀ قصـر فرهنـگ ایسـتاده بـود، حـاال 

گـر می دیـدش می گفـت روح جهـان را سـوار بـر  کـه هانـگل ا کنـده بودنـد؟ اسـتالینی  سـرش را 

تانـک دیـده؟ آخـر چـرا؟ چـه می خواسـتند؟ چـرا فریـاد می زدنـد »آزادی، دمکراسـی، آزادی 

دمکراسـی«؟ یعنـی چـه؟

یـادی  ز آزادی هـای  نبـود.  نیـازی  بـودم.  نکـرده  فکـر  آزادی  دربـارۀ  چنـدان  هیچ وقـت 

گاهـی حتـی، مثـل آن روز،  گـردن و  کـه آن را وبـال  داشـتیم. چنـان احسـاس آزادی می کـردم 

می دانسـتم. ک  خطرنـا

»ت«  کـدام  بـا  را  تظاهـرات  نمی دانسـتم  اصـاًل  شـوم.  تظاهـرات  قاتـی  نداشـتم  قصـد 

کنـار در ورودی مدرسـه زیـر بـاران ایسـتاده بـودم و  می نویسـند. همـان چنـد سـاعت قبلـش، 

بـه ایـن فکـر می کـردم کـه از کـدام مسـیر بـه خانـه بـروم، بپیچـم چـپ، راسـت یـا مسـتقیم بروم. 

کـه تصمیـم بگیـرم. هرکـدام از ایـن مسـیرها سـؤاالت متفاوتـی را بـه وجـود مـی آورد و  آزاد بـودم 

بایـد علـل و پیامدهـا را می سـنجیدم، بایـد بـه نتایـج هـر انتخـاب فکـر می کـردم و تصمیمـی 

کـردۀ خـودم پشـیمان شـوم. می گرفتـم، هرچنـد می دانسـتم شـاید بعـدًا از 

آن روز، بـد جـوری هـم از تصمیمـم پشـیمان شـدم. بـه اختیـار خـود تصمیـم گرفتـه بـودم 

از کـدام راه بـه خانـه بـروم و تصمیـم اشـتباهی هـم گرفتـه بـودم. شـیفت نظافـت مدرسـه را، که 

بـه  توجـه  بـا  امـا  شـده،  گرفتـه  نظـر  در  واژه  ایـن  بـرای  آشـوبگران  و  اوبـاش  معادل هایـی همچـون  فارسـی،  در   .۱
داللت هـای خـاص ایـن لفـظ و بحث هایـی کـه در ادامـۀ متـن دربـارۀ آن می شـود، لفـظ اصلـی را در ترجمـه حفـظ 

]مترجـم[. کـرده ام 
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بعـد از اتمـام کالس هـا بـود، تـازه تمـام کـرده بـودم. چهارنفـر چهارنفـر به نوبـت کالس هایمـان را 

نظافـت می کردیـم، امـا پسـرها معمـواًل بهانـه می آوردنـد و فقـط دخترهـا می ماندنـد. بـا دوسـتم 

الونـا هم گـروه بـودم. روزهـای عـادی، مـن و الونـا بعـد از نظافت از مدرسـه می زدیم بیرون. پیش 

کـه تـوی پیـاده رو، سـر نبـش، تخمـۀ آفتاب گـردان بسـاط می کـرد می ایسـتادیم و از او  پیرزنـی 

یـا سـاده؟«. زن  یـا بی نمـک؟ بوداده انـد  کنیـم؟ نمک دارنـد  می پرسـیدیم »می شـود امتحـان 

کیسـه اش را باز می کرد؛ بودادۀ نمک دار، بودادۀ بی نمک، سـادۀ بی نمک. ما هم  یکی از سـه 

یـاد بـود. از هرکـدام چنـد دانـه امتحـان می کردیـم. وقتـی پـول خـرد داشـتیم، حـق انتخابمـان ز

الونـا،  خانـۀ  به طـرف  یعنـی  چـپ،  به سـمت  و  می خوردیـم  تخمـه  همین طـور  بعـد 

می رفتیـم. الونـا کلیـد زنـگ زده ای داشـت کـه بـه گردنبنـد مـادرش وصـل بـود و آن را زیـر لباس 

کـش بـاز می کـرد. حـاال  مدرسـه بـه گردنـش می انداخـت. بـا همـان کلیـد، در را بـا کمـی کش وا

بایـد انتخـاب می کردیـم چـه  بـازی ای کنیـم. مـاه دسـامبر، تکلیـف روشـن بـود. آن وقِت سـال، 

بـرای مسـابقۀ سـرود ملـی آغـاز می شـد، ترانه هایـی از خودمـان می سـرودیم و جـوری  تمریـن 

که انگار قرار اسـت توی تلویزیون ملی نشـانمان بدهند. من شـعر می نوشـتم  تظاهر می کردیم 

آشـپزخانه  ماهی تابه هـای  روی  بـزرگ  قاشـق چوبـی  یـک  بـا  گاهـی حتـی  الونـا می خوانـد.  و 

ضـرب می گرفتـم تـا موسـیقی هـم داشـته باشـیم. امـا مدتـی بـود الونـا عالقه ای به مسـابقۀ سـرود 

بـا  تـوی آشـپزخانه  اینکـه  کنـد. به جـای  بیشـتر دوسـت داشـت مامان بـازی  نشـان نمـی داد. 

کلیپس هـای  ماهی تابه هـا آهنـگ بزنیـم، دوسـت داشـت تـوی اتـاق پـدر و مـادرش بمانیـم، 

مـادرش را بـه سـر ببندیـم، لباس عـروس قدیمـی اش را بپوشـیم، یـا از لـوازم آرایشـی اش اسـتفاده 

کنیم، و مثاًل به عروسـک ها شـیر بدهیم تا موقع ناهار شـود. باز باید تصمیم می گرفتم مطابق 

گـر تخم مـرغ نبـود  خواسـت الونـا بـه بـازی ادامـه دهـم یـا قانعـش کنـم نیمـرو درسـت کنیـم، یـا ا

یـم یـا فقـط نـان. امـا این هـا انتخاب هایـی پیش پاافتـاده بودنـد. نـان و روغـن بخور

کالس بیـن مـن و الونـا  کـه آن روز پـس از نظافـت  بـود  دوراهـی اصلـی بعـد از بحثـی 

درگرفـت. اصـرار داشـت هـم جـارو بکشـیم هـم تـی، وگرنـه پرچـم بهتریـن نظافتچی هـای مـاه 

گفتـم مـا همیشـه در  کـه مـادرش خیلـی بـه آن عالقـه داشـت.  یافـت نمی کنیـم، پرچمـی  را در

روزهـای فـرد جـارو می کشـیم و در روزهـای زوج هـم جـارو هـم تـی، حـاال هـم روز فـرد بـود، پـس 

کنیـم. می گفـت معلـم  یافـت  یـم و بـاز هـم پرچـم نظافـت را در می توانسـتیم زود بـه خانـه برو
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انتظـار دیگـری دارد و بعـد مـرا یـاد روزی انداخـت کـه، به خاطـر کوتاهـی در نظافـت، اولیایـم را 

بـه مدرسـه احضـار کـرده بودنـد. گفتـم اشـتباه می کنـد؛ دلیـل اصلـی احضارشـان ایـن بـود کـه 

تیـم بازرسـی دوشـنبه  صبـح دیـده بـود ناخن هایـم بلنـد اسـت. گفـت مهـم نیسـت، به هرحـال 

کـه هـم جـارو بکشـیم هـم تـی، در غیـر ایـن صـورت  شـیوۀ درسـت نظافـت کالس ایـن اسـت 

کرده ایـم.  گـر پرچـم را در آخـر مـاه بگیریـم، بـدون نظافـت درسـت کالس انـگار تقلـب  حتـی ا

ضمنـًا بـرای اینکـه جـای حرفـی باقـی نگـذارد گفـت تـوی خانـه هـم این طـور نظافـت می کنـد، 

گفتـم نمی شـود هـر بـار همین طـور مـادرش  چـون مـادرش همین طـور نظافـت می کـرد. بـه الونـا 

کرسـی بنشـاند. بـا عصبانیـت از آنجـا رفتـم و همان جـا  کنـد تـا حـرف خـودش را بـه  را بهانـه 

کـه آیـا الونـا حـق دارد از همـه انتظـار مهربانـی  کنـار دِر مدرسـه زیـر بـاران در ایـن فکـر بـودم 

کنـم عاشـق  کـه آیـا بایـد تظاهـر  داشـته باشـد، حتـی وقتـی اشـتباه می کنـد. در ایـن فکـر بـودم 

کـه تظاهـر می کـردم عاشـق مامان بـازی ام. جاروکشـیدن و تی کشـیدن هسـتم، همان طـور 

هیچ وقـت بـه او نگفتـم، امـا از ایـن بـازی نفـرت داشـتم. حالـم بـه هـم می خـورد بـه اتـاق 

یـم و لباس عروسـش را بـه تـن کنیـم. حـس خوبـی نداشـتم لبـاس فـردی را کـه فوت  مـادرش برو

کـرده دسـت بزنـم تـا  کـه تـا همیـن چنـد مـاه قبـل اسـتفاده  کـرده  بپوشـم یـا بـه لـوازم آرایشـی ای 

نقـش او را بـازی کنـم. ایـن اتفاقـات مربـوط بـه گذشـتۀ نزدیـک بـود و الونـا منتظـِر به دنیاآمـدن 

خواهـر کوچولویـش بـود کـه قـرار بـود بـا بـرادر کوچولـوی مـن بـازی کنـد. امـا مـادرش فـوت کـرد، 

خواهـر کوچولویـش را بـه پرورشـگاه فرسـتادند و چیـزی نمانـد جـز یـک لباس عـروس. دوسـت 

نداشـتم دلش را بشـکنم و بگویم نمی خواهم بپوشـمش یا بگویم این کلیپس ها دلم را آشـوب 

کـه آزاد بـودم  می کننـد. البتـه آزاد بـودم نظـرم را دربـارۀ مامان بـازی بـه او بگویـم، همان طـور 

بگـذارم خـودش اتـاق را تـی بکشـد؛ کسـی جلویـم را نمی گرفـت. به این نتیجه رسـیدم که بهتر 

گـر دلـش بشـکند هـم بهتـر از ایـن اسـت کـه به خاطـر  اسـت حقیقـت را بـه الونـا بگویـم، حتـی ا

خوشـحالی اش تـا ابـد دروغ بگویـم.

گـر بـه چـپ و به طـرف خانـۀ الونـا نمی رفتـم، می توانسـتم مسـیر سـمت راسـت را پیـش  ا

بگیـرم. کوتاه تریـن مسـیر خانـه بـود و از دو کوچـۀ تنـگ می گذشـت کـه روبـه روی یـک کارخانۀ 

قـرار  یـم  رو پیـش  دیگـری  دوراهـی  اینجـا  می رسـیدند.  اصلـی  خیابـان  بـه  بیسکویت سـازی 

کامیـون  کـه  یـادی از بچه هـا هـر روز پـس از پایـان مدرسـه، سـاعتی  می گرفـت. عـدۀ تقریبـًا ز
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گـر آن مسـیر را انتخـاب می کـردم، مجبـور بـودم  یـع می رسـید، در آنجـا تجمـع می کردنـد. ا توز

در چیـزی شـرکت کنـم کـه اسـمش را »عملیـات بیسـکویت« گذاشـته بودیـم. بایـد با بچه های 

لحظه شـماری  کامیـون  رسـیدن  بـرای  و  می بسـتم  صـف  کارخانـه  دیوارهـای  جلـوی  دیگـر 

می کـردم، درهـا را می پاییـدم و بـا دقـت برای رفت وآمدهایی که ممکن بود خللی در عملیات 

و  اسـب ها  هرازگاهـی  یـا  مـواردی همچـون دوچرخه سـوارها  تیـز می کـردم،  گـوش  سـازند  وارد 

کارخانـه بـاز می شـد و دو تـا  کـه دِر  کـه رد می شـدند. باالخـره وقتـی می رسـید  کالسـکه هایی 

کارگرهـای بخـش حمل ونقـل بـا جعبه هـای بیسـکویت بیـرون می آمدنـد، مثـل دو اطلـس۱  از 

کـه دنیـا را بـه دوش حمـل می کننـد. هیاهویـی شـکل می گرفـت و همگـی هجـوم می بردیـم و 

آواز »آی طمـاع، آی طمـاع، بیسـکویت، بیسـکویت، آی مـرد طمـاع!« را سـرمی دادیم. صـف 

کـه  مرتبمـان سـپس به صـورت خودجـوش بـه دو دسـته تقسـیم می شـد: جلـوداران سـیاه پوش 

کـه بـه دِر کارخانـه هـردود  دسـت تـکان می دادنـد تـا زانوهـای کارگـران را بگیرنـد و عقـب داران 

کارگـران نیم تنـۀ پایینشـان را پیچ وتـاب می دادنـد تـا  کننـد.  می کشـیدند تـا راه خـروج را سـد 

کننـد و از طرفـی هـم نیم تنـۀ باالیشـان را منقبـض می کردنـد تـا  خـود را از دسـت بچه هـا رهـا 

کـت می افتـاد و دعوایـی درمی گرفـت، بعـد  بسـته های بیسـکویت را محکم تـر بگیرنـد. یـک پا

کارخانه بیرون می آمد و هرچقدر بیسـکویت نیاز بود با خود می آورد  یکی از مدیران از داخل 

کنـد. تـا همـه را راضـی و جمعیـت را متفـرق 

بـه راسـت  گـر  ا را پیـش بگیـرم.  یـا راه مسـتقیم خانـه  بـه راسـت بپیچـم  کـه  بـودم  آزاد 

چه بسـا  و  نامعقـول  و  بـود  معصومانـه ای  کار  می افتـاد.  اتفاقاتـی  این طـور  می پیچیـدم، 

کـه از بچـۀ یازده سـاله ای بخواهـی یک راسـت بـرود خانـه و، بی توجـه بـه بـوی  بی انصافـی بـود 

خـوش بیسـکویت ها کـه از پنجره هـای بـاز کارخانـه می آمـد، پـِی خوراکی هـا را نگیـرد. ایـن هم 

نامعقـول بـود کـه از او انتظـار داشـته باشـید نگاه هـای دسـتپاچه و پرسشـگرانۀ دیگـر بچه هـا را 

نادیـده بگیـرد، از کنارشـان رد شـود و هیـچ توجهـی بـه رسـیدن کامیـون نکنـد. اما شـِب قبل از 

کت بـاِر دسـامبر ۱۹۹۰، والدینـم دقیقـًا همیـن را ازم خواسـته بودنـد و بـرای همیـن بود  آن روز فال

کامـاًل بـه مسـئلۀ آزادی مرتبـط بـود. کـه انتخـاب مسـیر برگشـت بـه خانـه 

که زمین را بر دوش خود حمل می کرد ]مترجم[. ۱. در اساطیر یونان، یکی از خدایان پیش از المپی 
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تـا حـدی خـودم مقصـر بـودم. هرگـز نبایـد بیسـکویت ها را مثـل غنیمـت می گرفتـم و بـه 

کـه تـازه اسـتخدام شـده  کارخانـه هـم بـود. ایـن زن،  خانـه می بـردم. امـا تقصیـر مدیـر جدیـد 

بـود بچه هـا همیـن  کـرده  کار جدیـدش عـادت نداشـت و خیـال  راه ورسـم محیـط  بـه  بـود، 

یـک بـار می آینـد. پـس به جـای اینکـه مثـل مدیـران قبلـی بـه هرکـس یـک بیسـکویت بدهـد، 

کـه بـر »عملیـات  کـرد. مـا هـم، بهـت زده از ایـن تغییـر و تأثیراتـی  کـت بذل وبخشـش  کت پا پا

یـم  بیسـکویت« در روزهـای آینـده خواهـد داشـت، به جـای اینکـه بیسـکویت ها را درجـا بخور

گذاشـتیم و به سـوی خانـه دویدیـم. کیفمـان  کت هـا را تـوی  همـۀ پا

اعتـراف می کنـم هرگـز فکـرش را نمی کـردم وقتـی بیسـکویت ها را بـه والدینم نشـان بدهم 

کننـد. فکـرش را نمی کـردم اول از  پـا  گیرشـان آورده ام قشـقرقی بـه  کجـا  و توضیـح بدهـم از 

همـه بپرسـند »کسـی دیـدت؟«. معلـوم اسـت کـه کسـی مـرا دید، هیچ که نباشـد یـک نفر این 

کت هـا را بـه مـا داده بـود. نـه، قیافـه اش را دقیـق یـادم نیسـت. بله، میان سـال بـود. قدبلند یا  پا

قدکوتـاه نبـود، قـد متوسـطی داشـت، موهـای سـیاه مـوج دار، لبخنـد ملیـح و دوسـتانه. ایـن را 

کـه گفتـم، رنـگ پـدرم پریـد. دسـت ها را روی صورتـش گذاشـت و از روی صندلـی راحتـی اش 

بلنـد شـد. مـادرم از اتـاق نشـیمن خـارج شـد و بـه پـدر عالمـت داد دنبالـش بـرود. مادربـزرگ 

کـه یـک بیسـکویت هـم بـه او داده بـودم  کوچک تـرم،  کـرد و بـرادر  در سـکوت سـرم را نـوازش 

گریـه. دهانـش از جویـدن بازمانـد، گوشـه ای نشسـت و به خاطـر سـنگینی فضـا زد زیـر 

ازم قـول گرفتنـد کـه دیگـر دوروَبـر کارخانـه نپلکم و به آن صف کنار دیوار ملحق نشـوم. 

گـر همـه مثـل مـن رفتـار  کارگـران شـد و ا کار  کـه می فهمـم نبایـد مزاحـم  گفتـم  ضمنـًا به ناچـار 

کننـد پـس از مدتـی هیـچ بیسـکویتی در مغازه هـا نخواهـد مانـد. هم-کا-رِی-ُم-َت-قا-بـل، 

کیـد گفـت. سوسیالیسـم بـر مبنـای همـکاری متقابل اسـت. پـدرم ایـن را بـا تأ

کجــا معلــوم؟ امــا  می دانســتم وفــای بــه ایــن قــول ســخت اســت. شــاید هــم نــه، از 

دســت کم بایــد بــا حســن نیت تالشــم را می کــردم. مســئول همــۀ ایــن اتفاقــات خــودم بــودم، 

کــه پــس از پایــان شــیفت  کــردم، خــودم بــودم  کــه مســیر مســتقیم را انتخــاب  خــودم بــودم 

کارخانــۀ  کــه آن روز از ســمت  کنــم، خــودم بــودم  نظافــت بــه خانــۀ الونــا نرفتــم تــا مامان بــازی 

کــرده بــودم امــا  بیسکویت ســازی نرفتــم. تمــام این هــا تصمیم هــای خــودم بــود. تمــام تالشــم را 

گرفتــه بــودم. حــاال نتیجــۀ ایــن آزادی  بــاز هــم در زمانــی نامناســب در جایــی نامناســب قــرار 
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کننــد یــا اینکــه در  شــده بــود وحشــت مطلــق از اینکــه ســگ ها برگردنــد و یــک لقمــۀ چپــم 

ازدحــام جمعیــت له ولــورده شــوم.

البتـه فکـرش را نمی کـردم بـه یـک جماعـت معتـرض بربخـورم یـا اینکـه اسـتالین پناهـم 

حتـی  بـودم،  ندیـده  تلویزیـون  در  را  دیگـر  جاهـای  ناآرامـِی  صحنه هـای  اخیـرًا  گـر  ا بدهـد. 

که شـعار سـرمی دادند  نمی فهمیدم این صحنۀ عجیب »تظاهرات« نام دارد، صحنۀ مردمی 

و حضور پلیس ها و سگ هایشان. چند ماه قبل، در ژوئیۀ ۱۹۹۰، ده ها آلبانیایی از دیوارهای 

سـفارت های خارجـی بـاال رفتـه و بـه زور وارد شـده بودنـد. هـاج وواج مانـده بـودم کـه چـرا کسـی 

کنـد. دربـارۀ ایـن موضـوع در مدرسـه حـرف  بایـد خـودش را در یـک سـفارت خارجـی حبـس 

گفـت قبـاًل خانـواده ای متشـکل از شـش بزرگ سـال، دو بـرادر و چهـار خواهـر، در  زدیـم و الونـا 

تیرانـا دزدکـی بـا لبـاس گردشـگران خارجـی وارد سـفارت ایتالیـا شـده بودنـد. پنـج سـال )پنـج 

سـال آزگار( آنجـا زندگـی کردنـد، فقـط در دو اتـاق. بعـد گردشـگر دیگـری بـه نـام خاوِیـر ِپـِرس 

کـرد و بـا ایـن شـش نفـر و بعـد  کـه ایـن  یکـی واقعـًا گردشـگر بـود، بـه کشـورمان سـفر  ِدکوئه یـار، 

بـا حـزب صحبـت کـرد تـا بـه آن هـا بگوینـد این خانواده دوسـت دارنـد در ایتالیـا زندگی کنند.

از داسـتان الونـا شـگفت زده شـدم و معنایـش را از پـدرم پرسـیدم. جـواب داد »این هـا 

کـه هولیـگان واژه ای خارجـی اسـت  کـرد  بـه قـول تلویزیـون هولیـگان هسـتند«. بعـد تصریـح 

کثـرًا مـردان  و معـادل آلبانیایـی نـدارد. نیـازی هـم بـه چنیـن واژه ای نداشـتیم. هولیگان هـا ا

می نوشـیدند،  فـراوان  الـکل  می رفتنـد،  فوتبـال  مسـابقات  بـه  کـه  بودنـد  خشـمگینی  جـوان 

دردسـر ایجـاد می کردنـد، بـا طـرف داران تیـم مقابـل دعـوا راه می انداختنـد و بی دلیـل پرچـم 

کثرشـان در غـرب زندگـی می کردنـد، امـا در شـرق هـم بودنـد، ولـی چـون آلبانـی  می سـوزاندند. ا

کشـورمان وجـود نداشـت. نـه در شـرق بـود و نـه غـرب، تـا چنـدی پیـش هولیگانـی در 

گـر آدم  بـه هولیگان هـا فکـر می کـردم و می کوشـیدم از ایـن ماجـرا سـر دربیـاورم. طبیعتـًا ا

هولیـگان باشـد باالرفتـن از دیوارهـای سـفارت، فریـادزدن سـر پلیـس، اخـالل در نظـم عمومـی 

یـا سـربریدن مجسـمه ها هـم برایـش دور از ذهـن نیسـت. قطعـًا هولیگان هـا در غرب هم همین 

کننـد. امـا  کارهـا را می کردنـد؛ شـاید اصـاًل قاچاقـی وارد کشـورمان شـده بودنـد تـا آشـوب بـه پـا 

کـه چنـد مـاه قبـل از دیـوار سـفارت بـاال رفتـه بودنـد قطعـًا خارجـی نبودنـد. ایـن انـواع  افـرادی 

مختلـف هولیگان هـا چـه وجـه اشـتراکی داشـتند؟
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از اتفاقی به نام تظاهراِت دیوار برلین در سـال گذشـته چیزهای مبهمی به یاد داشـتم. 

کـه بـه جنـگ بیـن  بـود  نـورا توضیـح داده  تـوی مدرسـه دربـاره اش حـرف زده بودیـم و خانـم 

گرفتـه  امپریالیسـم و تجدیدنظرطلبـی برمی گـردد و هریـک از ایـن دو آینـه ای مقابـل دیگـری 

بودند اما هر دو آینه شکسـته بود. هیچ یک از این ماجراها ربطی به ما نداشـت. دشـمنانمان 

کننـد، امـا هـر بـار تیرشـان بـه سـنگ می خـورد.  مـدام سـعی می کردنـد دولتمـان را سـرنگون 

بـا یوگسـالوی  نیـز  مـا  بـا اسـتالین شـکرآب شـد  کـه میانـۀ یوگسـالوی  اواخـر دهـۀ چهـل  در 

کـرد و  کـه خروشـچف۱ بـه میـراث اسـتالین بی احترامـی  کردیـم. در دهـۀ شـصت  قطع رابطـه 

را قطـع  بـا شـوروی  روابـط دیپلماتیکمـان  کـرد،  »انحـراف ملـی چپ گرایانـه« متهـم  بـه  را  مـا 

کوشـید ثروتمنـد شـود و بـه انقـالب فرهنگـی خیانـت  کـه چیـن  کردیـم. در اواخـر دهـۀ هفتـاد 

کنـد، اتحادمـان بـا ایـن کشـور را هـم شکسـتیم. مهـم نبـود. دشـمنان قدرتمنـدی محاصره مـان 

یـخ نشسـته ایم. هـر بـار کـه دشـمنان تهدیدمـان  کـرده بودنـد، امـا می دانسـتیم در طـرف حـِق تار

می کردنـد، حـزب بـا حمایـت مـردم قوی تـر می شـد. مـا قرن هـا بـا امپراتوری هـای قدرتمنـدی 

کـه یـک کشـور کوچـک در لبـۀ بالـکان چگونـه می توانـد  جنگیـده و بـه دنیـا نشـان داده بودیـم 

گـذار بودیـم: انتقـال از آزادی  کشـمکِش دسـتیابی بـه دشـوارترین  کنـد. حـاال در  ایسـتادگی 

کمیـت قوانیـن عادالنـه بـه  کمونیسـتی، از دولـت انقالبـی تحـت حا سوسیالیسـتی بـه آزادی 

کـه خـود حکومـت در آن خواهـد پژمـرد. جامعـه ای بـدون  طبقـه 

البتـه کـه، بـه قـول خانـم نـورا، آزادی بهایـی داشـت. مـا همیشـه یکه وتنهـا از آزادی دفـاع 

کـرده بودیـم. حـاال آن هـا همـه داشـتند تـاوان می دادنـد. آن هـا دچـار بی نظمـی شـده بودنـد. مـا 

محکـم سـر پـای خـود ایسـتاده بودیـم و همچنـان اسـوه ای بـرای دیگـران بودیم. نه پول داشـتیم 

گری هـای شـرِق تجدیدنظرطلـب و غـرِب امپریالیسـت  نـه سـالح، امـا همچنـان زیـر بـار اغوا

نمی رفتیـم و وجودمـان مایـۀ امیـد تمـام کشـورهای کوچک دیگری بود که کرامتشـان همچنان 

لگدمـال می شـد. افتخـار تعلـق بـه جامعـه ای عادالنـه فقـط بـا یـک چیـز برابـری می کنـد: حس 

قدردانی از اینکه از وحشـت های درحال وقوع در دیگر مناطق دنیا در امان هسـتیم، مناطقی 

کـه بچه هـا از گرسـنگی می میرنـد، در سـرما یـخ می زننـد یـا مجبورنـد کار کننـد.

کشور و رئیس شورای وزرا ]مترجم[. کمونیست شوروی، نخست وزیر این  ۱. دبیرکل حزب 
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خانـم نـورا در آخـر سـخنرانی اش، بـا نگاهـی غضب آلـود، دسـت راسـتش را بـاال بـرد و 

گفـت »ایـن دسـت را می بینیـد؟ ایـن دسـت همیشـه قـوی خواهـد مانـد. ایـن دسـت همیشـه 

کنگـره  خواهـد جنگیـد. می دانیـد چـرا؟ چـون بـا رفیـق انـور دسـت داده. چندیـن روز بعـد از 

کـه نفـس در  دسـتم را نُشسـتم. امـا حتـی بعـد از شسـتنش، قـدرت سـر جایـش مانـد. تـا روزی 

کـرد«. سـینه دارم، ایـن قـدرت مـرا تـرک نخواهـد 

کـه همیـن چنـد مـاه قبـل بـه مـا زده  کـردم و بـه حر ف هایـی  بـه دسـت خانـم نـورا فکـر 

بـود. هنـوز روی زمیـن، جلـوی مجسـمۀ برنـزی اسـتالین، نشسـته بـودم، فکرهایـم را سروسـامان 

کـه آمـده   مـی دادم و سـعی می کـردم جرئـت بـه خـرج دهـم تـا بلنـد شـوم و از همـان مسـیری 

کلماتـش را بـه یـاد آورم، غـرور و قدرتـش را در خـود  بـودم برگـردم خانـه. می خواسـتم تک تـک 

کـه گفـت می خواهـد از آزادی دفـاع کنـد چـون بـا عمـو انـور دسـت داده.  حـس کنـم، آن وقـت 

می خواسـتم مثـل او باشـم. بـا خـود فکـر کـردم مـن هـم بایـد از آزادی دفـاع کنـم. بایـد بـر ترسـم 

غلبـه کنـم. مـن هرگـز بـا عمـو انـور دسـت نـداده بـودم. هرگـز او را ندیـده بـودم. امـا شـاید پاهای 

اسـتالین هـم کافـی باشـد تـا بـه مـن قـدرت بدهـد.

بلنـد شـدم. سـعی کـردم مثـل معلمـم بیندیشـم. مـا سوسیالیسـم را داشـتیم. سوسیالیسـم 

بـه مـا آزادی مـی داد. معترضـان اشـتباه می کردنـد. هیچ کـس دنبـال آزادی نبـود. همـه همیـن حاال 

هـم مثـل مـن آزاد بودنـد و صرفـًا ایـن آزادی را بـه نمایـش می گذاشـتند یـا از آن دفـاع می کردنـد یـا 

تصمیماتـی می گرفتنـد کـه بایـد پیامدهایـش را قبـول می کردنـد، تصمیـم بـه اینکـه از کـدام راه بـه 

خانـه برونـد، بـه راسـت بپیچنـد یـا بـه چـپ یـا مسـتقیم برونـد. شـاید آن ها هم مثـل من اشـتباهًا از 

بنـدر سـر درآورده بودنـد و در زمـان نامناسـب در محلـی نامناسـب قـرار گرفتـه بودنـد. شـاید وقتـی 

پلیـس و سـگ ها را می دیدنـد، صرفـًا وحشـت می کردنـد، شـاید پلیـس و سـگ ها هـم همین طـور 

بودند و می ترسیدند، به خصوص وقتی دویدن مردم را می دیدند. شاید هر دو طرف سر به دنبال 

همدیگـر می گذاشـتند، بی آنکـه بداننـد کـی دنبـال کیسـت و بـه همیـن خاطـر بـود که مـردم فریاد 

می زدنـد »آزادی، دمکراسـی«، به خاطـر تـرس، به خاطـر بالتکلیفـی؛ درواقـع می خواسـتند توضیـح 

بدهنـد کـه این هـا را نمی خواهنـد از دسـت بدهنـد، نـه اینکـه ندارندشـان و می خواهندشـان.

شـاید سـر اسـتالین هـم ربطـی بـه ایـن قضیـه نداشـت. شـاید در طوفـان و بـاران شـب 

صدمـه دیـده بـود یـا کسـی آن را برداشـته بـود تـا تعمیـرش کنـد و بـه زودی بـا ظاهـری نـو پسـش 
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مـی آورد تـا سـر جـای قدیمـی اش قـرار بگیـرد، بـا همان چشـمان تیز و خندان و سـبیل کلفت و 

باشـکوه کـه لـب باالیـش را می پوشـاند، درسـت مثـل همـان توصیفاتـی کـه از اسـتالین شـنیده 

بـودم، درسـت همان طـور کـه همیشـه بـود.

تـا فاصلـۀ  افـق خیـره شـدم  بـه  برگشـتم،  گرفتـم،  آغـوش  را در  اسـتالین  آخـر  بـار  بـرای 

گذاشـتم. یـدن  دو بـه  پـا  و  کشـیدم  عمیقـی  نفـس  بسـنجم،  را  خانه مـان 


