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نامی برای او، گاه از سر  است؛» پيرمرد«زادروز  ، دويستمين سالگردِ 2018، پنجم ماه مه سال امروز
است، و گاه، همچون اسِم رمزی که بايد هاست جوان ماندهمهر، گاه در نگاه به مردی سالخورده که قرن

از گوش و چشم بدخواهاِن بدسگال او و دشمناِن رهرواِن راهش پنهان بماند؛ هرچند که ديری است آن 
شوند که از شنيدن ان اندازه پريشان و خشمگين میهم» پيرمرد«بدسگاالِن بدانديِش بزدل از شنيدن نام 

  کارل مارکس. ؛اش: مارکسنام رسمی

ی ديروز و امروز انسان عليه سلطه شود که بر تارک مبارزهنِی نامی آغاز میمای سوم زندهامروز سده
 شمارهگااين  همه، نقش بسته است. نه؛و استثمار و برای برپايی دنيايی عاری و بری از اين و ستم

هايی از مردمانی ی آغازش زادروز مسيحايی تازه باشد؛ نه. اما شايد روزی نسلای نيست که نقطهتازه
به زادروز انديشمند مبارزی بينديشند که با  ،کنندی آرمانی زيست میآزاد که زندگی را در آن جامعه

گذاشت؛ به زادروز نای نقد را ب کشف سرشت انتقادی و انقالبِی کردار اجتماعی و تاريخی انسان، سنگ
  .1818در پنجم ماه مه » پيرمرد«

همچون حتی آوِر بهشتی دروغين، نه چون تنديسی فرهمند، نه همچون پيامهمتاست، اما نه همبیمارکس 
ای سراسر ی انديشههيچ کاستی و خطا و آژنگی و نه هرگز همچون دارندهانسانی سراسر وارسته بی

ها، با ها و شکستی پيروزیترديد و تناقض. او انسانی واقعی است با همهدغدغه و يکدست و بی
 ؛ی آدميزادگاِن ديگر. نهها، همراه با عشق و کين و بزرگی و بخل، مانند همهها و خوشیی رنجهمه

همتاست همچون مرزی ی بشری؛ بیهمتاست همچون نقطه عطفی در تاريخِ زندگی و انديشهمارکس بی
همتاست بازگشِت نقد. بیی بیهمتاست همچون نقطهکند؛ بیا به پيش و پس از خود تقسيم میکه تاريخ ر

کند که خود های دروغينی را فاش میراز بهشتبلکه دهد، از آن رو که بهشتی دروغين را وعده نمی
از اين اگر دوستانش  ؛شستان و هم دشمنانوهمتاست، هم برای دنامند؛ مارکس بیرا پايان تاريخ می

ی خانهترين تاريکاند و هستند: در ژرفهمتايی آگاه نباشند، دشمنانش هميشه از آن آگاه بودهبی
 ی نقد.جويانهشان از تواِن روشنگرانه و ستيزههراس


