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    ويديوخوانش يک
 

  قسمت سوم
  شانهسه 

  
ابرها ازهم پراکنده شدند، بسان پرده ای که . ، ماه برشانه های شب نمايان شدکمترازيک لحظه

آری، بسان .  برپهنه شب خراميدن آغازکرد وسپس رد نورانی جسمی شبگرد،کنارکشيده می شود
باال  نمی دانی که فرو می افتی يا  وها، دراوج آرزبه هنگامی که.  می نشاندداغی که دندانی برشانه

  .می روی
ای از کوهستان ه رفتن  باالها به هوای، درکشاکش باال خزيدن ازاولين تپه بيست سال پيش
 اما گويی زمانی ،ساعت؟ دقيقآ به ياد نمی آورم.  درپيچ وخم جاده ای نشستم،جنوب شرقی مکزيک

، چنان خوابی که هيچ  بهترآن است بروم بخوابم: ندا می دادبود که شب لبريزاز صدای جيرجيرکها
  .سحربود وآغازسپيده دمهم   شايد.داشته باشدنخورشيدی توان بيدارکردن کسی را 

  آياهدراين فکربودم کسازم، وقتی که می کوشيدم نفسی تازه کنم وتپش های قلب ام را آرام 
اکنون که پای من بدانها  تا کوهستانها اين ، ترنخواهد بود؟ با اين همهآرامانتخابی کاری بی هياهو 

  . از نبودنم هم دلتنگ نخواهند شد .نده ا به خوبی روزگار گذراند بدون منرسيده
درحقيقت، حتی ازجايم هم . م را روشن نکرده بودمتا يادم نرفته بايد بگويم که هنوزچپق ا

هيکل زيبای آن و  وجودم تمام بلکه ازاين جهت که ، نه به خاطرمراعات ديسيپلين نظامی.نجنبيدم
که تا همين امروزنيزدرمن ) و خود انضباطی پوالدين(با شروع ضوابط جديد . زمانم درد می کرد
  . در به زحمت ودردسرانداختن خودماستعدادمع کردم به لعن ونفرين باقی مانده است شرو

 کيسه ای ذرت  آدم شريفی را ديدم که با،درحالی که مشغول تمرين نق نق زدن سرخودم بودم 
. کيسه سنگين به نظر می رسيد، و آن مرد با کمری خم شده راه می رفت .بردوش ازتپه باال می رفت

اما آنچه . ماز راهپيمايی عقب نيفتن ازمن گرفته بودند تا  را تپه بارمسرباالئیان درنيمه های همراه
م برای چه مدتی آنجا نشسته به هرصورت نمی دان .، نه کوله پشتیبودسنگينی می کرد، بار زندگی 

د اما بازهم آن مر .رفت و بار نداشت ازتپه پايين می ، اين بار رد شددوبارهبودم که مدتی بعد آن مرد 
جام دهم  که می توانستم ان بودکاریاين تنها ( »!عجب«فکرکردم . شريف خميده خميده راه می رفت
 ام ازدست خواهد ن طور خواهم شد، رفتارمردانهبا گذشت زمان اي« ،)بدون آن که سراپايم به درد آيد

دوز و  يعنی ،تصوير بمب جاذبهء جنسی به انتخابات شباهت پيدا خواهد کردرفت و آينده ام همچون
  .»کلک

هنوزهيچ نشده مثل يک عالمت سئوال عرض چند ماه، ودقيقآ همانطورکه انتظارمی رفت در
به اين دليل که نمی خواستم دماغم در قالب  بلکه ، ام اما نه به خاطرسنگينی کوله پشتی.راه می رفتم

  .شاخه ها و پيچک ها گير کند
ترتيای تست شده برايش م تا  اش رفت به کلبهسحرگاهی. حدود يک سال بعد آنتونيوی پيررا ديدم

 گاهی اوقات آن را با شکر شيرين .ذرت را اول تست کرده، بعد آردش می کنند [م ببر»پينوله«و 
 در گذشته خوردن اين آرد تنها در ميان بوميان . آن کاکائو، رازيانه و دارچين نيز می زنندکرده، به

آنموقع ما ازآفتابی شدن بين اهالی روستاها خودداری می کرديم  .]  مترجم-.شمال مکزيک مرسوم بود
گاه همراهيم و تا اردآنتونيوی پيرتعارف کرد که.  از ما خبر داشتندفقط تعداد بسياراندکی ازبوميان و

من بار . آويخت ء خودش را به پيشانی بندش کيسهرا به دولنگه بارتقسيم کرد و وسپس او محموله کند،
 را به کمک مدتی. وبنديل ام را درکوله پشتی چپاندم، چون نمی توانستم از پيشانی بند استفاره کنم

 جويباری توقف کنار. ع می شديم، آن جا که درختها شرولب چراگاه رسيدنورچراغ قوه طی کرديم تا 
   . بدمدا سپيدهکرديم ودرانتظارمانديم ت
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برايم  بين من و آنتونيوی پيرردوبدل شد، اما آنتونيوی پيردقيقآ به ياد ندارم که چه حرف هايی
، زيرا که تعريف کرد که بوميان هميشه به حالت خميده راه می روند حتی اگرباری بردوش حمل نکنند

  .ندن را برشانه می کشآنها بار ديگرا
  وند، مردانه اآنتونيوی پيرگفت که نخستين خدايان، آن ها که جهان را زائيد ؟يعنی چه پرسيدم

و ادامه داد که راه رفتن . دارندمي گام برجمعی که آنها هميشه ن است ايند،دزنان را ازذرت درست کر
به همين خاطراست که «: رادامه دادآنتونيوی پي. ». يعنی انديشيدن به ديگران، به رفيق کلکتيو،

مه را برشانه هاشان حمل می قلب های ه  وزيرا قلب خود  خميده راه می روند ،–بوميان خميده 
  . »کنند

  
  . دوشانه کافی نخواهد بودی بارازهمين رو فکرکردم که برای حمل چنين

  
لين شکستمان هنگامی  و اوما برای پيکار آماده شديم.  گذشت، گذشت آنچه با آنزمان گذشت، و

 ولی اين کارما ازسرغروربود ، خميده راه می رفتيم وما آنها.اين بوميان روبرو شديمبود که با 
، به آنها  بعد .)اگرچه حاليمان نبود(ردند  حمل می کبه اين خاطر که ما را درحالی که آنها ،ومباهات

آگاه از اين که برای  ولی  خميده، رفتن راهديم خميده شروع کر.بدل شديم، و آن ها به ما بدل گشتند
 دست به قيام مسلحانه ١٩٩۴  در سالاول ژانويهيک  ما درپس. اين همه باردو شانه کافی نخواهد بود

  .، يعنی در به انجام کار، ياری مان دهد درگام برداشتنتا شانه ی ديگری بيابيم که ... زديم
                                        

   سومشانه
  

 تأسيس روستاهای بومی ، سخنان زيادی گفته می شود منشاء ملت مکزيکهمچنان که پيرامون
  . اکنون سه شانه دارند  ساکنين اين خاک:را داردخود    هاینيزدر تاريخ معاصر، افسانهاپاتيستی ز

آن ، زاپاتيست ها شانه ی سومی را به ای معمولی که دوشانه بيشترندارنددرمقايسه با آدم ه
  . را داخلی وبين المللی»جامعه مدنی«شانهء :  اندافزوده

از پيشرفت هايی که برای » عجيب وغريب«دريکی ازقسمت های بعدی اين ويديوی 
يد که چه دستاوردهای عظيمی خواهيد دپس . بدست آمده صحبت خواهم کردی زاپاتيستی روستاها
  .م، عظيم ترازآنچه ما رؤيايش را درسرمی پرورانديهستند

شانه اش را به ما »  کسی«حاال می خواهم برايتان تعريف کنم که اين امرمقدورشد چون اما 
  .داد

آغازگشت ازسراسر پنچ قاره جهان مان ازهمان روزی که جنبش . مان بودياريم که بخت دمعتق
يی به رغم همه محدوديت ها.  مايه دلگرمی فراهم کردندنبرای ماصدها هزارنفرازما حمايت کردند و

 ، محدوديت هايیفی که وجود دارد فروکش نکرده استکه وجود دارد هنوزهم اين جانبداری ازما ولط
، اختالف انی، مرزها و گذرنامه ها، تفاوت های فرهنگی و زبکه مربوط می شود به دوری ومسافت

، نظامینند، پست های بازرسی ايجاد می کو ايالتی  فدرال  هایدولت، مانع هايی که سینظرهای سيا
 بی ،تهديد وحمالت گروه های شبه نظامی، بدگمانی ها وسوء ظن خودمان،  و خشونتاذيت و آزار

  .، ونيز ازناشيگری وشلختگی مانعدم درک ديگران توسط ما ادبی ما،
» جامعه مدنی«) يزهای ديگری که می دانيموهمه آن چ(ن محدوديت ها با وجود همه اينه، 
  . برای ما وبا ما انجام داده اند،ازدستشان برآمدهبين المللی هرچه   ومکزيکی

نه ازسردلسوزی وترحم بوده، نه ازسرنيکوکاری، نه سياست مد اقداماتی که آنها انجام داده اند 
ل قضيه ای را از آن خود ها به اين يا آن شک بلکه به اين دليل که آن،  تبليغاتی، ونه ازسرسودایروز

يعنی . ندجن بگ همهء دنيا هادنيايی که در آنبنای : هائی بزرگ است به تن که که برای ماکرده اند
  . جهانی که قلب همهء انسان ها را حمل کند
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کشور و نيزازسرزمين خودمان دراين يک سال افراد ويا سازمانهايی دست کم ازچهل و سه 
جود توفان  با وی کوچکی کهاير جزو جهان، ازدورافتاده مکزيک  ، ازگوشه وکنارهای بسيارمکزيک

 آمدند تا ازحلزون های زاپاتيستی ديدارکنند و با شورای دولت ،های نئوليبرال خود را حفظ کرده اند
يا   و،گفتگو و تبادل نظرهدای کمک، يا برای  ا يا، باشد پروژه ها درموردچه(حرف بزنند خوب 

  ).خودمختاریپروسه آشنا شدن با صرفآ به منظور 
آلمان، سرزمين ، عنوان سازمان ازکشورهای اسپانيا به کل منفرد يابسياری به شمردان و زنان 

الند، استراليا، ن ف،باسک، اسلوانی، ايتاليا، سويس، اسکاتلند، اياالت متحده آمريکا، دانمارک، بلژيک
، آرژانتين، فرانسه، کانادا، لهستان، سوئد، هلند، نروژ، برزيل، گواتماال، ترکيه، شيلی، کلمبيا

براساس آنچه درگزارش آمده، نمی دانم دقيقآ (، پرو، يونان، پرتغال، ژاپن، افريقای شمالی السالوادور
زالند نو، اسرائيل، ايران، جمهوری ، نگلستان، اروگوئه، بوليوی، اتريش، ا، نيکاراگوئه)ازکدام کشور

  اندده دا ما دو شانهء روستاهایبه همگی شانه هايشان را .و همه ايالت های جمهوری مکزيکچک 
  .  راديکال بهبود بخشندیبه شکل  را بوميان زاپاتيستتا ازاين طريق شرايط زندگی

ه ای، سازمانهای فربه شکل منفرد يا سازمانهای تود يکسال هزاران ن، درعرضبنابراين
وق بشر، شرکت تعاونی،  امدادرسانی انساندوستانه، سازمانهای مدافع حقیغيردولتی، سازمانها

دنيا، هيئت های ديپلماتيک ديگرملتها،   ايالتهای ديگر مکزيک و گوشه وکناردری  بخشدارمقامات
، روشنفکر، مذهبی، صاحب مغازه و کارگاه کوچک، ، موسيقی دانمحققان دانش وفن، هنرپيشه

خانه دار، کارگر مرد و زن صنعت سکس، کسبه، فروشنده دوره گرد، » مرد«کارمند، کارگر، زن و 
 ی و ازاين قبيل  ايالتمقامات، ، پيمانکارموز، معلم، دکتر، پرستار، صاحب شرکتفوتباليست، دانش آ

 با طرح های توليدی، گاهی با کمک گاهی( سفر کرده اند  دولت خوب  حلزون ها و شوراهایبه
، گاهی با  گاهی ازسرکنجکاوی،گاهی با کالم برادرانه، شنوا و با احترام تمام گوش گاهی با مالی،
 طرفين  بين و قراردادگفتگوهای محترمانه توسط ل مسائلحل وفصبا اميد به ، گاهی يت علمیاحم

  .)برابر
  نفر٢٩٢١ نها بايکسال آطی  گزارش رسيده که درOventic »وونتيکا«حلزون از  فقط

رفقای پايه های نشست داشته اند، بدون به حساب آوردن ازمکزيک  نفر ١۵٣٧ازکشورهای ديگر و 
دولت يستی اعم از زن و مرد که به منظور حل وفصل مشکالتشان به شورای کمک رسانی زاپات

  . خوب مراجعه کرده اند
نگاه ، با  متعددی حرف می زندزبانهایبه ، های بسيار دارد رنگ مبارزهء زاپاتيستیشانه سوم

  .بر می دارندبسياری گام وهمراه با . های گوناگونی می بيند
  .با سپاس  کنيمقدردانیاز آنان خواهيم می تشان داريم، با همه آنها حرف می زنيم و دوس

  
  مالیحساب 

 بررسی حساب و کتاب  داشته باشيد، زيراحوصلهخواهش می کنم . خوب، وقت حسابرسی ست
خاص » شيوه«هر کدام از اين شوراها .  را تهيه کنمگزارشبه گردن من افتاده ، تا اين  شوراهاهمه 

 به هر حال اين مسألهء ساده .دبگذار» پرداختها«و» دريافتها«چه چيزی در جدول که  خودش را دارد
 از حلزون  از هريک سپتامبر همين سال١۶  از تاريخ آن را می توانيد ولی همهء جزئياتای نبود

  . های مربوطه بخواهيد
 دندهعمل می کنند، گزارش می مناطق زاپاتيستی در در مجموع، پنج شورای دولت خوب که 

، و تتمه  ده ميليونتقريبًا ينه ها و مخارج، هزتقريبا دوازه ميليون و نيم پزو وارد صندوق شده استکه 
  . پزو استدو ميليون ونيمآن حدود 
گزارش حسابرسی امور مالی هر يک از موارد مشخص اختالفات قابل مالحظه ای در در

 تمام پولی که از آن مطلع  شوراهاازاين دليل است که بعضی ه  ب.مشاهده ميشودشورای دولت خوب 
گزارش کردند، يعنی، شامل حساب هايی ميشود که يا آنها مستقيما دريافت ميکنند و يا آن مبالغی شدند 
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که بخشداری های خود مختار شورشگر زاپاتيستی طبق مصوبه های شورای دولت خوب دريافت 
  .نده اکرد

 خود آن ها مستقيما در يز هايی است کهگزارش شورای دولت خوب ديگر مناطق شامل آن چ
 بخشداری های خود مختار شورشگر زاپاتيستی دريافت  آن کمکهايی که حساب بدون،ددست داشتن

  .نده اکرد
 ، درآمدهای شورای دولت خوب هم وجود داردهم چنين اختالفات قابل مالحظه ای در رابطه با

 لوس  منطقهءمثل( اين مناطق است وبودر حقيقت اين امر به خاطر گستردگی شورای دولت خ
 آن است موارد ديگر به خاطر؛ در که قلمرو وسيعی را در بر ميگيرد)  مرز-آلتوس و منطقه جنگل

، و در )مثل اوونتيک و ال رئاليداد( شناخته شده اند  بخوبی»عه مدنیجام«که اين شوراها توسط 
 که هنوز رش سازمانی در آن مناطقبه رشد و گستبرخی موارد ديگراين تفاوت ها بر ميگردد 

  . چشمگير و آشکار است
، زيرا رفقا حتی يک ستند شده اوسرراست و راينجا (با اين حال به شکل تقريبی آمار و ارقام 

در  اين برخی اطالعات است که در گزارش هر يک از شوراها، )شاهی را هم گزارش کرده اند
  : آمده شانعملکرد يکسال 

  
  النهاپرداخت س  ساالنهدريافت   شورای دولت خوب

  يک ميليون پزو    پزويک ميليون و ششصد هزار Roberto Barrios باريوس. آر
  پزونهصدهزار    پزو  يک ميليون و پنجاه هزار  Morelia مورليا

  سيصد هزار پزو   پزو  ششصد هزار  La Garrucha ال گاروچا
  يون پزوسه و نيم ميل   پزو  چهارونيم ميليون  Oventic اوونتيک
   ميليون پزوچهار   پزو  پنج ميليون  La Realidad   ال رئاليداد
  

 پيش ازاالن اجازه بدهيد . زمان حساب پس دادن می رسد؟ خوب، با اين پول چه کرده اند
  .برای استفاده شخصی مصرف نشده استکه هيچ بخشی از اين پولها بگويم 

 دولت شورای خوب  که به نوبتنیکسايعنی احتياجات شخصی مسئولين حکومت خود مختار
زاپاتيستی و يا ارتش ، روزهائی که در حلزون ها مشغولند، توسط روستاها را هدايت ميکنند

و نقل بدون حساب کردن حمل (ميانگين مخارج روزانه  برای مثال . برآورده می شودملیآزاديبخش 
يک عضوشورای دولت )  های محل اقامت تا بخشداری خود مختارو يا رفت و برگشت از روستا

در مورد اوونتيک . ) می شود بيشتر مقداریدر ديگر مناطق(ست  اخوب الگاروچا کمتراز هشت پزو
 را باو قهوهء خود لوبيا ، ترتيای تست شده اموراست، بخاطر اينکه مسئولينپزو  صفر اين مخارج

علف دم کرده می  اشند، خوب،اگر هم که نداشته ب( البته اگر داشته باشندخودشان همراه دمی آورند،
  ).خورند

] اعیانستيتوی مکزيکی بيمه های اجتم [IMSSرئيس شما اين موضوع را مثًال با آن چه 
اين  دستاوردهای کارگران ازميان بردن برای  مزدش راکه(  مقايسه کنيدمی آورددرمکزيک در 

نشريات  [ياست جمهوری کشورمانر اقامتگاه ر، و يا بعنوان مثال قيمت چند حوله د)نستيتو می گيردا
، ] مترجم-برای اقامتگاه رئيس جمهور برداشته اند پرده از خريد حوله به مبلغ دو ميليون دالرمکزيک

  کارمندان دولت فوکس در خارجچند تشک خانهء يکيا برای نمونه آنچه که پرداخت ميشود برای 
 هزار دالری برای چندشک های يکی ديگر از موضوعاتی که سر و صدا راه انداخت، خريد ت[

، و يا در مقايسه ] مترجم-در يکی از ارگان های اروپا در پاريس بود اقامتگاه نمايندهء دولت مکزيک 
  .با حقوق نمايندگان و سناتورهای دولتی

 نه چيزی دارند وشخصی محافظ نه بخشداريهای خودمختارمثل روز روشن است که مسئولين 
وران های شيک وپر  در رست، نهمی خرندنه هر سال ماشين های نو د، ننمشاورين پرداخت می کبه 

  .ی وارد می کنندحقوقرا در ليست  خود و نه اعضای خانوادهءمی خورند، زرق و برق غذا 
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  .وبرق از ملزومات حکومت کردن نيست تجمل وزرق به عبارتی
  

  ستبرپا جشن تولدش اکنون کسی که شانهء 
  

 به رغم سکوت ما که ميتوانست کسانی است که،تلزم نام بردن از  مس»شانهء سوم«تجليل از
در اين روزها مد  يا شايعاتی که  و،تن، ناپديد شدن، درگيری های داخلی، غيبت دليلی بر بيراهه رف

 جريان است درک کنند اينجا در که رام کوشيده اند تا هدف مبارزه ای  هشيارانه و مصم، باشداست
  ).ی ای که در آن مبارزه می شود رازمانشرايط و شيوه ها و (

 سکوت می کند،درباره اش  بخصوص به آن چه ، وگوش سپردن به آن چه آن ديگری می گويد
بار آن را به دوش و گاهي در مسير مشترک با ما همراه اندق کسانی ممکن بوده است که تنها از طري
  .می کشند

 با اين همه با دقت فراوان همتری دارند، وکارهای ملمآ اشاره من به همه آنهايی است که مس
معموٌال ناديده گرفته می شوند و کسی صدای  که به کسانی دنبسپار و گوش  ببينندکه می کنند فرصت 

  ). اتفاق بيفتد» مهمی«د های  رويدا کهمگر آنگاه( شنود  را نمیشان
در بخش اول . وندی ش بيست ساله م سپتامبر ماه دراين مااز کسانی حرف می زنم که مثل خود

.  يک وسيلهء ارتباط جمعی نبوده اندفقط از آن ها نام برده ام، زيرا برای ما آن ها افقط به شکلی گذر
هء مکزيکی پس می دانيد که از کسانی حرف می زنم و در باره شان می انديشم که روزنام

  . يا در آن کار می کنند،را هدايت» الخورنادا«
حمايت و (ت می کنند زنانی که از مبارزات خلق های بومی حماي مردان وهمچون بسياری 

در زبان اسپانيائی  »آفتاب نشينان« [»خورناِله رو«اين ) به همين دليل استزاپاتيستها شان از 
Jornamerol برابر است با آفتاب نشين، و Jornaleo خورنادا« به مفهوم شخصی ست که به« ،
مارکوس با اين شيوهء بازی با کلمه، در واقع کنايه به .  داشته باشدتعلق» الخورنادا«و يا روزنامهء 

 -.آن دارد که دست اندرکاران اين روزنامهء، مانند کارگران آفتاب نشين از فردای خود با خبر نيستند
نمی نگرند و يا به حرف هايشان   زاپاتيستتوده های به يا منفعت جوئی به خاطر مد روز، ]مترجم
رميگردد ، قضيه بصرفآ روزنامه نگاری است کار راتراز آنها چيزی فراه و روش. ندنمی سپارگوش 

، مسأله برسر زنده نگهداشتن خواست وآرزوی  می نامند»تعهد اخالقی«به آنچه بعضی ها آن را 
نمی .  يا هردو يا سياسی، ونه صرفآ اشتياق منفعت طلبی های مادی استتغييری واقعی وعادالنه

، بگويم فقط آن ها دست و کرده یعدالت بیقصد ندارم  »خورناِله رو«وقتی می گويم ن خواهم با گفتن
تعداد افرادی ، ونظيراين آدمها زياد نيستند ، پيگيرندآنها برعکس منظورم اين است که ، دلباز بوده اند

  .استخيلی کم که بتوانند اين گونه حرف بزنند، و بيست سال کالمشان را حفظ کنند 
 »الخورنادا«، وقتی که روزنامه ما مطمئنآ آن روز، روز جشن تولد اتعجيل کردم، شايد کمی

، آنقدرکه پيدا شه مناسبت بيستمين جشن تولديک باززيرچاپ بيرون آيد پرخواهد بود ازپيامهای تبر
 کوچکترين برادرهايتان برايتان می فرستيم ،ما چاپ پيام تبريکی که ردن يک جای خالی برایک

  .دباشمشکل 
 همگی تان »نه ـ جشن تولد«پيشا پيش دراين روز و را جلوترمی اندازيم زمان ما هم ازاين رو

با آن که ، فقط  بين برادران وجود داردفقط يکبار، اما يکبار از آن نوعی که . را درآغوش می فشاريم
  وارم قادر باشم اندازه نيزاميدبه همان. گفتزبان با که نمی توان به يکديگر چيزهائی را می گويند 

 »خورنادا«، وابستگان که رودرو به يکايک شما) نه بعد ازمرگ(آرزوی قلبی ام را خالصانه ترين 
  .تقديم کنم
، پرت و پال بخشيدب؟ آيا اينطوری نيست(  است»سيلی نقد به ازحلوای نسيه« همان طور کهو 
 می دانيم، البته  می خواهيممان راسهم   بريدن کيکوقتما هم ، ) استدار واگيرکابينه دولتگوييهای  

  . نخواهد بودزه قلبی که شما درسينه داريدهرگز به اندا،  هم که بزرگ باشدهراندازهکيک 
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خودتان را زياد خسته (به خوشی وسعادت برگزار شود دتان  جشن تول آرزو داريم کهدست آخر
ن، به انسان های صادق نياز خواهد برای ديدن و شنيدن شا افتاد که  خواهدات زيادیاتفاقنکنيد، چون 

  ).بود
و از ، را تبريک می گوئيمای دولت خوب اه  تولد حلزونها وشور»جامعه مدنی« به همه افراد

  . سپاسگزاريم شانه سومبابت
سکی ست کاغذی که آن را با آب نبات و و عرPiñata[»پينياتا«بله، بدرود، و اگر چهرهء 
مراسم مختلف، بخصوص در جشن های تولد، آن را با طناب در . شيرينی جات ديگر پر می کنند

. ، آن ها را چند دور به گرد خود می چرخانند بسته افراد راآويزان می کنند و بعد به نوبت، چشمان
آنقدر افراد عوض می شوند تا اين عروسک بر اثر .  به اين عروسک آويخته بزند با چوببعد او بايد

در اصل اين سنت را . اشد و شيرينی های درونش روی زمين بپاشدضربه های چوب دستی از هم بپ
در آن دوره به جای عروسک، ستاره ای با هفت شاخک، به عنوان . اسپانيائی ها به مکزيک آوردند

 ] مترجم-.امروزه آن را به شکل افراد و يا حيوانات، می سازند. هفت گناه کبيره آويزان می کردند
  . خواهم خواست دستی برسانيدشبيه به بوش بود، از شما

  
  

  از کوهستانهای جنوب شرقی مکزيک
  معاون فرمانده شورشی  مارکوس

  ٢٠ و ١٠ ، ٢٠٠۴ اوت ،مکزيک
  

  : بعدالتحرير
. نوشيدنی ست که با ذرت و شکر درست می کنند[تلخ  کمی پوسول. جشن تولد من آسانتر خواهد بود

طبيعی ست که در صورت فقر، اين . ارع می برندو روستائيان آن را به عنوان غذا با خود به مز
 ، نه به  خاطراينکه خواهيم خورد]  مترجم–.  شکر، و يا بدون آن تهيه شودیپوسول يا با مقدار کم
 .مببندبچه ها را دهن  بلکه به اين خاطرکه ،من آن را دوست دارم

 
  بيتا منصوری ، مصطفی ناصر:   ترجمه
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