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  نامه های زنداننامه های زندان
  

  روزا لوکزامبورگ

نوشته » سونيا ليبکنخت« برای ١٩١٧ مه ٢به تاريخ » ورنک«اين نامه در زندان 

  .شده است

آيا به خاطر می آوريد که در ماه آوريل گذشته، يک روز ساعت ده صبح، من به هر 

اغ  تلفن کردم، تا خواهش کنم کVه بVا مVن بVرای شVنيدن صVدای بلبلVی کVه در بV              دوی شما 

  مVVا روی تپVVه ای انبVVوه، روی سVVنگ هVVا و لVVب   . نباتVVات مرتبVVًا کنسVVرت مVVی داد، بياييVVد  

بVVه دنبVVال آواز بلبVVل  . چشVVمه ای کوچVVک کVVه آب نVVرم نرمVVک در آن مVVی رفVVت، نشسVVتيم  

من مدعی شدم که بايد صVدای     . ناگهان فريادی يکنواخت و دلخراش به گوشمان خورد       

اد، اما هر چه کوشيديم نتوانستيم بفهمVيم  به من حق د » کارل«پرنده ی مرداب باشد و      

  .صدای چيست

تصور کنيد، که چند روز پيش، صبح زود، همVان فريVاد يکنواخVت دلخVراش بگوشVم          

 ايVن  مVی خواسVتم بVدانم بVاالخره    . قلبم از شدت شتاب و کنجکاوی به طپش افتVاد  . خورد

.  و باالخره شناختمتا امروز قرار نداشتم. پرنده ای که اينطور فرياد می زند، کدام است

از . و از نVVوع زاغچVVه اسVVت  » تورُکVVل«ايVVن مVVرغ از پرنVVدگان مVVرداب نيسVVت، نVVامش      

گنجشک کمی درشت تر است و نامش از اينجاست که وقتی خود را در خطر می بينVد،               

  .می کوشد با ادا و اطوار مسخره و حرکات سر، دشمنان خود را بترساند

     VVا زبVVه بVVت کVVه اسVVط از مورچVVه اش فقVVرس    تغذيVVد خVVرد، ماننVVی گيVVبناکش مVVان چس    

يعنVVی مVVرغ  » هVVور مVVی گيVVرو «از ايVVن رو اسVVپانيائی هVVا ايVVن پرنVVده را   . مورچVVه خVVوار

در وصVVف ايVVن پرنVVده شVVعر زيبVVVای     » موريVVک «در ضVVمن  . مورچVVه خVVوار مVVی نامنVVد    
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از روزی کVVه . سVاخته اسVVت » هوگورلVVف«طنزآلVودی سVVروده اسVت کVVه آهVVنگش را هVم    

شVايد اگVر شVما هVم     . ناخته ام، انگار به من هديه ای داده انVد       هويت پرنده ی ناالن را ش     

  .بنويسيد، خوشحال بشود» کارل«برای 

می پرسيد چه می خوانم؟ بيش از هر چيز کتاب های علوم طبيعی، جغرافيای نباتات    

        شVVVدن نسVVVل پرنVVVدگانديVVVروز کتVVVابی خوانVVVدم دربVVVاره ی علVVVل نVVVابود . و جانورشناسVVVی

 ِکشت جنگل ها، باغ ها و زمين که بيش از بيش در حال گسترش .نغمه خوان در آلمان

يVVابی از  و شVVکل گVVرفتن اسVVت، همVVه ی امکانVVات طبيعVVی را بVVرای النVVه سVVازی و غVVذا      

  .پرندگان می گيرد

به دنبال زراعت، رفته رفته درختان پوک، َايش، خار و خاشاک و برگ های خشکی 

  نVVه اينکVه مVن نگVVران   . مگVين شVدم  خيلVی غ . کVه بVه زمVين مVVی ريزنVد، از بVين مVی رونVVد      

بلکه نابودی ناگزير . نغمه ی پرندگان در جهت لذتی که انسان ها از آن می برند، باشم

تVا جVائی کVه    . و خاموش اين موجودات کوچک و بی دفVاع اسVت کVه مVرا رنVج مVی دهVد             

ايVن مطلVب مVVرا بVه يVاد کتVVاب آن اسVتاد روسVی پروفسVVور       . اشVک بVه چشVمانم مVVی آورد   

  ی انVدازد کVه دربVاره علVل نVابودی سVرخ پوسVتان در آمريکVای شVمالی بحVث                       م» سيبر«

. اقامVت داشVتم خوانVده بVودم    » زوريVخ «می کند، و من آن کتاب را زمVانی کVه هنVوز در          

سVرخ پوسVتان نيVز همچVVون پرنVدگاِن نغمVه خVوان، بدسVVت انسVان متمVدن رفتVه رفتVVه از          

  .نه محکوم گشتندقلمرِو خود رانده شدند و به مرگی خاموش و ستم گرا

. اما شايد من بيمارم که اين چنين و در برابر هر چيز، عواطف شديد نشان مVی دهVم      

ی واقعVی نيسVVتم، بلکVه مVرغ يVا حيVVوانی     »موجVود انسVانی  «گVاهی احسVاس مVی کVنم کVVه     

گوشه ی يک باغچه، مانند باغچVه  به باطن در  . هستم که به صورت انسان در آمده ام 

کشتزاری پر همهمه روی علف ها دراز کشيده ام، بيشVتر خVود       اين زندان، يا وقتی در      

اين حرف را بVه شVما مVی تVوان     . را به خانه احساس می کنم تا در يک کنگره ی حزبی        

می دانم فورًا مرا خائن به سوسياليزم نخواهيد خواند خوب می دانيد که در عVين    . گفت

يعنVVی در جنVVگ : اميVVد مVVن ايVVن اسVVت کVVه در مVVأموريتی کVVه بVVه عهVVده دارم بميVVرم  حVVال، 
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ا  تV اما باطنًا من بيشتر به پرندگان کوهی متعلق هستم   . خيابانی و يا در گوشه ی زندان      

نه فکر کنيد که ماننVد بسVياری از سياسVت مVداران کVه بVه ورشکسVتگی درون                . به رفقا 

برعکس من از خشونت . ه و آرامش می کنمدچار شده اند، تنها در طبيعت احساس پنا      

بVه عنVوان مثVال داسVتان      . درون طبيعت به اندازه خوشنت ميان انسان ها رنج مVی بVرم            

  .کوچکی را که از فکرم خارج نمی شود، برايتان شرح می دهم

از جVاده ای سVاکت و متVروک    . در بهار گذشته بود، از گردش مزرعه بVاز مVی گشVتم     

بVه لکVه ای سVياه و کوچVک افتVاد، و يکبVاره خVود را شVاهد         می گذشVتم، چشVمم ناگهVان     

  :فاجعه ای صامت ديدم، بدين شرح

در حاليکVه  . سوسکی متالشی رو به پشت افتاده بود، و نوميدانه دسVت و پVا مVی زد          

تVنم لرزيVد، دسVتمالم    . انبوهی مورچه روی او می لوليدند و زنده زنده اش می خوردند         

مورچگVان بVه انVدازه ای    . يVن وحشVيان کوچولVو کVردم     را درآوردم و شروع بVه رانVدن ا        

و بVVاالخره . گسVتاخ و يVک دنVده بودنVد کVه مVVرا بVه پيکVاری سVخت و طVوالنی وا داشVتند          

او را روی علف هVا خوابانVدم، دو تVا پVايش را     . موفق به نجات اين قربانی بيچاره شدم  

ود کVه شVايد خVوبی    اما اين احساس دردناک بVا مVن بV     .  فورًا به راه افتادم    !خورده بودند 

  .من در حق آن حيوان چندان هم نتيجه بخش نبود

چقدر آن زمVان هVا، مVن ايVن سVاعات        . عصرهای طوالنی از هم اکنون سر رسيده اند       

در اينجVا حتVی يکVی هVم ديVده و      . سار فراوان بود  » سوردند«در  . روز را دوست داشتم   

     امVVا حVVاال .  دادمدر طVVول ايVVن زمسVVتان مVVن بVVه يVVک جفVVت سVVار غVVذا    . شVVنيده نمVVی شVVود 

عادت من بر اين بود که عصرها در اين ساعت، در خيابان ها » سوردند«در . رفته اند

در آخرين ساعت بنفش روز، شعله های سرخ چVراغ هVای گVاز    . چقدر زيبا بود . بگردم

» عصVر «ناگهان روشن می شدند، و خجوالنه به جست و خيز می آمدند، گVوئی کVه از         

 کردند؛ در کوچه شبح گنگ دربVانی هراسVيده سVر مVی رسVيد و يVا              احساس ناآرامی می  

. خVVدمتکاری، بVVرای خريVVد شVVتابان خVVود را بVVه دکVVان نVVانوائی و يVVا عطVVاری مVVی رسVVاند   

        کودکVVان مVVرد پينVVه دوز کVVه بVVا مVVن دوسVVتی داشVVتند، بVVه بVVازی خVVود در بيVVرون ادامVVه          
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در . به درون خانVه مVی خوانVد   که صدائی قاطع از پيچ کوچه آنان را می دادند، تا وقتی   

       ايVVن سVVاعت روز معمVVوًال سVVارکی بVVود کVVه نمVVی توانسVVت آرام بگيVVرد، و ماننVVد طفلVVی         

بی ادب، فرياد می زد و از شاخه ای به شاخه ديگر مVی پريVد؛ و مVن هنVوز در خيابVان        

و هيچ دلم نمی خواست که هوای لطيVف عصVر       . بودم، تا نخستين ستارگان را برشمرم     

  .شب و روز درهم می آميزند، ترک گويم و به خانه باز گردمرا که 

همه چيز . آسوده و سرحال باشيد. ، بزودی برايتان نامه خواهد نوشت»سونتيسکا«

  .تا نامه ی بعد. برای کارل هم همينطور به اميد ديدار. روبراه خواهد شد

  

 »روزای شما « 
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