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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ی گرامشويآنتون

  ی فتوحیمھد:  ازبرگردان

  ٢٠١١ جوالی ٢۵

 

   تفاوت ھایب
 

 

  

 بودن زاني پارتی به معناتنسي زکنم ی ھبل گمان مشيدري چون فرزيمن ن.  تفاوت ھای از بزارميب − ی گرامشويآنتون 

 تواند ی نمیآن که زنده است به راست.  توانند وجود داشته باشندینم  با شھر،گانهي دست تنھا و بیانسانھا] ١.[است

 و از ست،ي نیزندگ.  استیربزگگ ی است، بیوارگ انگل. است ی کاھلی تفاوتیب.  نکندیريشھروند باشد و موضع گ

 زارميھا ب ت تفاوی روست که من از بنيا

 که در آن غالب ی راکدۀ فرد مبدع و مبتکر؛ و مادی است برای سربیا گلوله.  استخي تارۀ وزن مردی تفاوتیب

 محکم و یوارھاي و بھتر از درديگ ی کھنه را در بر می است که شھریباتالق. شوند ی درخشان غرق میھا جانيھ

 حمله کنندگان را شي گل آلود خوظي غلی مردابھادر راي ز.کند ی از آن شھر محافظت ماني جنگجوۀني از سکوترين

  .کند ی را از اقدام قھرمانانه منصرف مشاني ازي و گاه نکند ی و دلسرد مبرد ی ماني و از مبلعد یم

قضا و قدر است و آن چه که . کند ی اّما عمل مکند یمنفعالنه عمل م. کند ی عمل مخي قدرتمندانه در تار،ی تفاوتیب

. کند ی خوش ساخت را واژگون می که طرح ھاکند، ی مرانيآنچه که برنامه ھا را و.  آن حساب کردیان رو توینم

 ی که در شرّ دھد ی می است آنچه رونينچني و اکند؛ ی مه و آن را خفکند ی ماني شعور طغهي است که علی زشتۀماد
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 به وجود آورد، تواند یم) ھانشمول آنبا ارزش ج( کنش قھرمانانه کي که یري امکان خشود، ی ھمه ھوار میرو

 از آنھا یاري و عدم حضور بسی تفاوتی بلکه به بست،ي نکنند ی  که عمل می از  ابتکار معدود افرادی آنقدر ناشگريد

  استوابسته

 قضا و قدر است و آن چه که. کند ی اّما عمل مکند یمنفعالنه عمل م. کند ی عمل مخي قدرتمندانه در تار،ی تفاوتیب

. کند ی خوش ساخت را واژگون می که طرح ھاکند، ی مرانيآنچه که برنامه ھا را و.  آن حساب کردی توان روینم

  کند ی مه و آن را خفکند ی ماني شعور طغهي است که علی زشتۀماد

 لي م انسانھا باۀ خاطر است که تودني بدھد، بلکه بدی روخواھند ی می که برخستي نی روني از ادھد ی رخ مآنچه

 خواھد توانست ري که بعدھا تنھا شمشدھد ی را مئیھا  و کور شدن گرهتي و رخصت فعالکند ی میري کناره گشيخو

 گذارد ی خواھد توانست آنھا را باطل کند و ماني تنھا طغکه دھد ی را میني قوانۀ اشاعۀاجاز. آنھا را از ھم بدرد

  .خواھد توانست آنھا را سرنگون کند بر قدرت سوار شوند که بعدھا تنھا شورش ئیانسانھا

 و عدم حضور که در ی تفاوتی بني ایِ  مگر نموِد وھمستي نچي مسلط است، ھخي بر تاررسد ی که به نظر میريتقد

 آنھا ی نظارتچي که ھئیھا  ، دستبافند ی  را می ھمگانی که دام زندگی معدودیھا  دستشوند، ی  پخته می عوامليۀسا

  . دھدی نمن به آیتيد، و توده غافل است چون اھم کنی نمیرا نگاھبان

 ی ھا و عالئق شخصی و اھداف کوتاه مدت و بلندپروازکي باری ھانشي عصر، ھمه دست ساز بکي یرھايتقد

 گري که دیآنگاه عوامل.  گذاردی نمی بدان وقعرايز.  انسانھا غافل استۀ تودیول.  کوچک کنشگر استیگروھھا

 رسد ی سر مشي نقش خویفاي ای برازي بافته شده نهي و داِم در ساآورند یاند سر بر م پخته شده

 لي انسانھا با مۀ خاطر است که تودني بدھد، بلکه بدی روخواھند ی می که برخستي نی روني از ادھد ی رخ مآنچه

ھد توانست  خواري که بعدھا تنھا شمشدھد ی را مئیھا  و کور شدن گرهتي و رخصت فعالکند ی میري کناره گشيخو

 گذارد ی خواھد توانست آنھا را باطل کند و ماني تنھا طغکه دھد ی را میني قوانۀ اشاعۀاجاز. آنھا را از ھم بدرد

 . بر قدرت سوار شوند که بعدھا تنھا شورش خواھد توانست آنھا را سرنگون کندئیانسانھا

 چي ھخي تاررسد یبه نظر م.  وھمه کسزيچ ھست در فروفکندن ھمه یري که تقدرسد ی مني به نظر چنی روني ھمبه

آن که خواسته و آن که : شوند ی او می لرزه که ھمه قربانني زمکي.  فورانکي. مي عظیعي طبۀدي پدکي جز ستين

 و ديآ ی به خشم می آخرني تفاوت؛ و ای و آن که ببوده آن که کنشگر دانسته، ی و آن که نمدانسته ینخواسته، آن که م

. ول نبودهؤ خواسته ؛ که او مسی که او نمدي آشکارا بگوخواھد یم.  مبّرا کنددادي رویامدھاي خود را از پخواھد یم

 اند اندک اي پرسد ی نمشي کس از خوچي ھی ولند،يگو ی وقاحت بارانه دشنام مهي ، بقکنند ی ناله مزانهي ترحم آمیبرخ

 شي خوۀ به ارادی کرده بودم ارزشیام داده بودم، اگر سع ام را انجفهياگر من ھم وظ: پرسند ی مشيآنان که از خو

 ی تفاوتی آنان که از باند اندک اي ستي کس نچي ھی ولداد؟ ی می آن چه رخ داده است روايبگذارم و به نظر خود، آ

 ی با گروھھادنشانيو کنش نورز....ی از آغوش نگشودن براو شان یرباوري و از دخورند ی میا  ضربهشيخو

 به انجام ري بازآوردن آن خی را براشي خوفي و تکلدنديجنگ ی از ھمان شر مزي پرھی براقاً ي که دقینشھروندا

  .رساندند یم

 به شکست ی و برنامه ھانديھا بگو  آرمانیداده سخن از ورشکستگ  رخیدادھاي در رودھند ی محي اما ترجشترشانيب

. رنديگ ی از سر متيولؤ ھر مسیفاي را در اشي خوبتي غهگون ني و اگر؛ي دیھا  دست دلخوشکنکني و از ادهيانجام

 را یحل خوب یھااند راه   قادر نبودهی و چندبارنندي ببح را واضزھاي توانند چی بابت که از قبل نمنيالبته نه از ا

بت اند و به ھمان نس  داشتهی و زمان کافعي وسی به آمادگازي که نی مشکالتاي مشکالت حاد ی بدھند براشنھاديپ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 مشارکت در ني و امانند ی ممي عقباي زاري بسیحل با حالت یھا راه ني که الي دلنياند، بلکه به ا  بودهیاضطرار

 از ی روشنفکرانه است و نه ناشی محصول کنجکاوکيچون . ابدي ی جان نمیا ی نور اخالقچي با ھی ھمگانیزندگ

 را به ی تفاوتی و بیئ گرای و الادرخواھد یر م کنشگی که ھمه را در زندگیخي تارتيولؤ مسکي ۀاحساس گزند

 ردي پذی نمی روچيھ

 ام را انجام داده بودم، اگر فهياگر من ھم وظ: پرسند ی مشي آنان که از خواند اندک اي پرسد ی نمشي کس از خوچيھ

 داد؟ ی می آن چه رخ داده است رواي بگذارم و به نظر خود، آشي خوۀ به ارادی کرده بودم ارزشیسع

 از کيمن از ھر . کند ی بودنشان ملولم مدي معصوم جاوۀ نالرايز: ھا  تفاوتی از بزارمي بزي خاطر نني بدنيھمچن

 به انجام کند ی مقرر کرده و روز به روز مقرر مشاني برای را که زندگیفي که چگونه تکلپرسم ی حساب مشانيا

 را شي بتوانم سخت باشم و ترحم خوکنم ی و احساس ماند دهکر از ھرآنچه نژهياند و به و اند؟ از ھرآنچه کرده رسانده

  . را با آنھا قسمت نکنمميتلف و اشک ھا

 که بخش شنوم ی را میا ندهي شھرآیِ  تپِش کنشگری صداشي خوی ستبِر ھمسوی زنده ام و در وجدانھازانم،ي پارتمن

 که یزي کند و در آن ھر چی نمینيسنگ افراد ی معدودی روی اجتماعۀري و در آن، زنجسازد؛ یمن دارد آن را م

 که بر ستي کس نچيدر آن شھر ھ.  شھرونداند و ھوشمندانه است عملکرستي نی و قضا قدری اتفاقدھد ی میرو

 دهي دری فداکارني در اشاني و رگ ھاگذرند ی در مشي دارند از جان خویاندک کسان پنجره به تماشا بماند آن گاه که

 چون او ی کسانیِ  که کنشگریرياندک خ  کند تا ازني که بر پنجره بماند و  کمستي ھم نیکس و به ھمراه او شوند یم

 زدي برروني شده بدهي به آن که دست از جان شسته و رگش درني را با توھشي آورده استفاده کند و اوھام خوهبه ھمرا

  . موفق نبوده استشي خوۀ به ارادليکه چرا در ن

  .زارمي تفاوت ھا بیمن از ب.  کندی از آن که مشارکت نمزارميپس ب. زانميمن پارت.  زنده اممن

 ١٩١٧ فبروری١١

  

  :پاورقی

. ٨٢ ۀفرھنگ روح ، صفح . ١٩١٢کارابّا،النچانو . ازالتاپرويپي شۀبا مقدم.  روزانهی ھاادداشتي ھبل درشيفر] ١[

 ۀ از مجلیا  ھبل در شمارهرشيدين فر سخنيا . ٢١٢٧ ۀشمار. درنگھا .  بودن استزاني پارتیزنده بودن به معنا

  :ري ھمراه دو درنگ زبه منتشر شده بوده البته ١٩١۶ ی خلق در ماه ماديفر

  . استی مبلغ آزادی زندان-١ 

 ني را غالبا ً گمان بر اري پیول. شود ی سرزنش مشود، ی تفکر که جھان با او آغاز مني جوان غالباً به خاطر ا-٢ 

  کدام بدتر است؟. افتيه خواھد است که جھان با او خاتم

  

  : مترجمحيتوض

 و به کي چری طرفدار و جانبدار است و ھم به معنای دوگانه دارد ھم به معنایئ معنای متن گرامشني در ازاني پارت

 به ذھن خواننده متبادر ی و اصل واژه را به کار بردم تا ھر دو معندمي ورزی واژه خودارني اۀ از ترجمنيخاطر ھم

 شود

 


