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 اگر که شما خواهان آن هستيد که يک شاعر .يدنک مین طی درستی را مسيرآيد که شما  به نظر من اينگونه می
 که فعاليت بايدشما شويد،  کنند، قدردانی میاو  دوست دارند و از ها توده يا نويسنده ی واقعی، که  او را

به شما  ، هيچ دانشگاهی، هيچ کانون نويسندگانی امردر اين. خود انجام دهيد] آموزش[در قبال بسياری 
  .دخواهد کرکمک ن

  
 به غير از –رنجاند، چه چيزی  توانم ببينم که چه چيزی دل شما را می شما من نمینامه ی ] محتوای[از 

به  نگاه کند، تفاوتی خود با ديد بی فردی که به زندگی پيرامون. کند ا آشفته می شما ر– تان ادبی خودجايگاه
مؤسسه «شما در . شود هيچگاه يک نويسنده ی واقعی نمی ،»نويسنده کالسکهپنجره ی پشت از «اصطالح 

؟ ريدداو وضعيت ذهنی آنان  در مورد زندگی ی معدنچيان ای ايدههيچ  شماآيا  ايد، ولی بوده» معادنصنايع 
که اين  اميدوارم... د يمند نيست هبه آنان عالقشما ، و باشند های پيشتاز پرولتاريا می آنان يکی از بخش

  ...] اينچنين باشد[کنون تا ] صرفًابرخورد [
  

  .دارد  آموزش متفاوتیو آن نياز به بافت متفاوتی  من، شما مهندس نخواهيد شد؛به اعتقاد
  

ار ، استفاده کنيد، در کنايد کنم که برويد در معدنی کار کنيد، از معلوماتی که کسب کرده من به شما توصيه می
ر اشعا های تمسپس . توجه کنيد شرايط سکونت آنان و زندگی ی آنان شکلبه و کارگران معمولی کار کنيد، 

  .دآموجود خواهد ب ،ددار وا می تحرککه شما را به ه چآنشما واقعًا زنده خواهند شد و 
  

بيشتر در  و حتی –  در بين نويسندگان تازه به دوران رسيدهزيادیمغرورانه پسندی در بسياری اوقات خود 
  . شودیزسا کامًال پاکبايد]  انحرافاين[ ، اماشود مشاهده می –کارگرزادگان بين 

  
  درودهای رفيقانه، 

  . کروپسکايا. ن
  

  
  

به خود » شهرت« از نی که منافع طبقه ی کارگر را باالترران و نويسندگا از شاعبرخیاين ترجمه را به 
  .کنم کنند، تقديم می به پرولتاريا خدمت می، و بدون چشم داشت آورند میحساب 

  
      .١٣٨٣، اسفند مراد شيرين


