نامه مارکس به دخترش اله نور
در پاريس

لندن 26 ،آوريل 1869
کوچولوی عزيزم کواکھو *،
تو بايد سکوت طوالنی ام را واقعآ ببخشی  ،من اکنون تا خرخره در کار فرو رفته ام .
حال نخست به حيوانات تو بپردازيم  .سامبو  Samboاز من تقريبآ جدانشدنی شده است  ،البته او می بايست
يکجورايی با غيبت استاد ارشدش کنار بيايد  .بلکی  Blackyھميشه مثل يک جنتلمن رفتار ميکند  ،البته مثل يک
جنتلمن بسيار خسته کننده  .تومی Tommyھم دو باره ھر آنچه را که در قدرت و توانش بود بکار برد  ،تا حقيقت
تئوری مالتوسی را اثبات کند  ،من حدس ميزنم  ،که ھلن ** امروز نسل جديد اين جادوگر پير را از بين خواھد برد .
ويسکی ،Whiskyاين شخصيت بزرگ و خوب در آغاز  ،ھمانند کاليپسو  ، Calipsoتسلی بخش نبود و سر خورده
از عزيمت تو  .او زيباترين استخوانھا را رد می کرد  ،و ھرگز اتاق خواب ترا ترک نمی کرد و ھمه عالئم و نشانه
ھای درد و رنج عميق يک " روح زيبا " را بروز می داد .اما وقتيکه نام تو برده ميشود او دچار حمله ناگھانی ميشود
 – .ديکی  Dickyبعنوان يک خواننده بسيار خوب از پيله بيرون می آيد و ما ھر دو استعداد موسيقی امان را با "
تمرينات " مشترکمان تقويت و حمايت ميکنيم  ،معذالک بعضی اوقات که من شروع ميکنم به سوت زدن  ،ديکی
ھمانطور با من برخورد ميکند  ،که لوتر با شياطين برخورد ميکرد  ،او ...ش را به من بر ميگرداند  .يوکو  Jockoھم
سر و کله اش دوباره پيدا شد  ،ولی اوقاتش تا جائيکه ممکن است تلخ است  ،پس از آنکه متوجه شد که تو رفته ايی ،
ھمه نوع گيج سری را به نمايش ميگذارد و به ھمه تالش ھای ھلن برای آرام کردنش را بی نتيجه می کند ،يک منشاء
ديگر خشم و غضب يوکو اين بود که باغبان باغ کوچک را تميز و مرتب کرده بود – جھانی که يوکو به حق به عنوان
ميدان ويژه خود و قلمرو خودش می پندارد  .حال يوکو دلش برای تپه ھای کوچک  ،غار و شکاف ھا و بی نظمی
دوست داشتنی اش که برای او اين ھمه جذبه دارد تنگ شده است .
آنچه به ديگر " حيوانات " مربوط ميشود – تا جائيکه آنھا به انواع بی صدا تعلق ندارند  ،بلکه برعکس متکلم و
کاملن در وضعيتی ھستند که خود راجع به کارھای خودشان حرف بزنند  -من اکنون در باره آنھا صحبتی نخواھم کرد.
من جمعه شب برای شام پيش بيزلی بودم  .بجز من کرومپتون  ،يک وکيل مدافع  ،ھمچنين يونگ و دوپونت ھم آنجا
بودند  ،يونگ در باره کرد و کارش گزارش می داد ،او حکايت می کرد که اينجا و آنجا ،چه " سخنرانی شادمانه ايی
)عين کلمه!( " را و چه " تذکرات تند و تيزی " را تحويل داده است  .در اين دنيای "جھان رنج" ،ناخشنودی و نا
آرامی  ،دل آدم از اين خوشحال ميشود که با فردی آشنا باشی  ،که " شادمان " است و اضافه بر اين نه فقط يک
پيراھن  ،بلکه سارا*** و ديگر چيزھای خوب را ھم دارد.
" آيريش من "**** را فردا برايت ارسال ميکنم .

تشکر بسيار از کاکادو***** برای نامه اش  .بوسه ھای بسيار برای فوشترا .و سالم به آفريقايی******  .او خيلی
خوشحال خواھد شد بشنود – اگر که از طريق نشريات فرانسوی تاکنون با خبر نشده باشد -که گرانت اولين سفير "
سياه پوست " ايالت متحده را منصوب کرده است .
بدرود  ،کوچولوی عزيزم کواکھو  ،نيک پير تو Dein Old Nick
ترجمه از متن انگليسی
مترجم :اژدر 25.Mai.2012
مأخذ Marx-Engels Werke , Band 32 , S 601-602 , Dietz Verlag Berlin 1985 :
آثار مارکس – انگلس  /جلد  / 32صفحات  / 602 – 601انتشارات ديتز برلين 1985
* -کواکھو ،Quoquoاله نور Eleanorرا در بين خانواده به شوخی به نام پرنس چينی صدا ميزدند.اله نور در اين
تاريخ برای ديدار خواھر و شوھر خواھرش در پاريس بسر ميبرد .
** -ھلن دموت  ، Helene Demuthھمان زن خدمت کار سال ھای طوالنی خانواده مارکس .
*** -سارا آلن  ، Sarah Allenزن صاحب امالک در لندن .
**** -ايريش من  ، Irishmanھفته نامه بورژوا ناسيوناليستی  ،از سالھای  1858تا  1885در بلفاست و سپس در
دوبلين منتشر ميشد .
***** -کاکادو  ، Cacadouنام ديگر الورا الفارگ دختر مارکس در بين خانواده .
****** -بازی با کلمات که منظور از ريشه ھای پاول الفارگ ميباشد  .او در سانتياگوی کوبا متولد شد  .مادر
بزرگش از جد پدری يکی از موالتين ھا  Mulattinبود و از جد مادری اش يک سرخپوست بود .
فوشترا  ، Fouschtraپسر کوچک پاول و الورا الفارگ بنام چارلز اتين الفارگ .
بيزلی  ، Edward Spenser Beeslyتاريخ دان و سياستمدار انگليسی  ،بورژوای راديکال  ،پوزيتيويست
،پروفسور دانشگاه در لندن و پرزيدنت مجمع پايه گذاری  IAAدر  28.September.1864در سالن سن مارتين  ،از
دوستان مارکس .
کرومپتون  ، Henri Cromptonحقوقدان و سياستمدار انگليسی،در جنبش ترد يونيون فعال بود .
يونگ  ، Hermann Jungساعت ساز  ،شرکت کننده در انقالب  1848.49در آلمان  ،مھاجرت به لندن و عضو
شورای مرکزی . IAA
دوپونت  ، Eugene Dupontابزار ساز و عضو شورای مرکزی  ، IAAو از طرفداران سياست مارکس و انگلس
در  IAAو بنا به ماموريت شورای مرکزی بعنوان مرد ارتباطی با کمون پاريس در لندن قرار داشت
گرانت  ، Ulysses Simpson Grant 1822-1885ژنرال آمريکای شمالی و مرد دولتی ھودار حزب جمھوری
خواه  ،شرکت کننده در جنگ ھای داخلی آمريکا  ، 1865-1861از مارس  1864فرمانده کل ارتش دولت شمالی ،
وزير جنگ  ، 1868-1867پرزيدنت  USAاز . 1877-1867

توضيح کوتاه  :اينکه اين " حيوانات " خانگی  ،سگ و يا گربه و يا ديگر حيوانات خانگی  ،ھستند انتشارات ديتز
ھيچ اشاره ايی نکرده است .

