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   جورج مجَفد:نوشتۀ
  ٠٧/٠١/٠٩                         نگارگ .ا .م : مترجم

 غرب به تدريج خودرا می ُکَشد
 

به زباِن اسپانوی نوشته وبه وسيلۀ بروس کيمپبل به انگليسی  ٠٧/٠١/٠۵ به تاريخ اين مقاله که ازجانِب نگارندۀ آن 
ارد وهرجا را دلش گرکشورها احترام نمی گزم هوايی ديدر شرايطی که امريکا به سرحدات وحري ترجمه شده است

   :مأخذ.  به زباِن دری نيز ترجمه شود آنالين،- جرمن-خواست بمباران می کند جای دارد که برای خوانندۀ افغان
                                                                                                       Countercurrent.org      

******* 
 .ميشود قرن به وجود آورده است دفعتًا تهی از که قرن بعد  ازبزرگترين ارزش های خودکه غرب چنين معلوم ميشود

قدرت گرايی  به کمبودهای ديگران است و نقل برداری از امروزغرب مصروِف توليِد دوبارۀ کمبودی های خود و
برخويشتن  يا انتقاد تحمل ارزشهای ازقبيِل حوصله و .ی حِق خود تلقی ميکندآنرا نوع وآزاِر بی گناهان می پردازد و

واقع به دليِل همين  در .درست برعکس ميباشد چنين ضعيف نبوده است و هرگز چنانکه برخی ها امروزمی پندارند
را  د و خطرهربزرگترين ُاميد و بزرگترين .معنويی غرب ممکن گرديد که پيشرفتهای مادی و خصيصه ها بود

  .خوِد غرب ميتوان يافت امروزدر
نه  که هرگزبه طوِر خاص گذشته ها از» افتخار«نه  و  دارند»خشم«که نه نسبت به نژاد يا فرهنِگ ديگر ما کسانی از

که به  نام آوراِن اواخِر قرِن بيستم درحاِل حاضربرخی از .با اشتياق ياد ميکنند نه چندان بد، چندان خوب بوده است و
خود  از را »برخورِد تمدنها«  کبِرسن افتاده اند ايديولوژيی معروِف  بازگشت ناپذيربه دسِت اعراِض پيری وطوِر

استدالل  به دسِت اينان افتاده است تا عاميانه بود ل واين ايديولوژی که اساسًا مبتذ .تبليغ می نمايند آن را و کرده اند
 بودکه اين درقرن نزده فرض بر .مذهبی به شيوۀ بسيارکالسيک وآن هم  و  استوارنمايندبرهمين بنا های خودرا

آن کافی نبود اينک يک مسؤوليِت اخالقی است که  اگر است و »تماِم فرهنگهای ديگر فرهنِگ غربی برتراز«
  .تکرارش کنيم

  
به شيوۀ   خودرافاالچی مالحظاِت درخشاِن برمبنای همين برتريی غرب اخيرًا ژورناِلسِت مشهوِر ايتاليايی اوريانا

بدا به  يا حتی چادری را می پذيرند و که چاد ر زنان آن قدرها احمق استند اگردربرخی ازکشورها«:پايين نگاشت
ايضا همان (نمی نوشند ) آِب جَو(وبير) واين( که شراب اگر شوهراِن شان آن قد ربی شعوراستند و )!(...انحاِل ش
  »!ی خوانم که سخت نفرت انگيزاستمن اين را نوعی جمود م! واه! واه) کلمه

افتخارــ ری زولی  خشم و(  خودُپرفروش ترين اثِر بعد در و) ديالسيرا کورير(رنخست د او درنگارشهای خود
  :چنين ادامه داد نموده بودند پالزاهای ايتاليا ِادرار رابطه به چند افريقايی که دريکی از د ر )٢٠٠٢انترنيشنل 

بی  حتی اگراينان مطلقًا نسِل رياکاران، .برای مدتی طوالنی ِادرار ميکنند )هللا ــ مترجِم درینعوذبا(اين پسراِن خدا«
 چاد ر ِنيا مرامجبوربه پوشيد را ويران و جياتو که برج های پيزا و  کسی نباشددرمياِن شان حتی اگر گناه باشند،

آرامِش  .فقط همين حضوِرشان به من بيدارباش ميدهد مرا درآتش افگنند؛ دردستگاِه تفتيِش عقايِد تازۀ خود يا نمايند،
ناراحت می  حتی اگراين سياهان بی گناه هم باشند تنها حضوِرشان فاالچی را: خالصه ميکنيم» .ميگيرد باز مرا
  .سازد

  
 با در رابطه اگراين کافی نباشد او است و» خردمندانه و آشکار خشِم سرد،« برای فاالچی اين نژاد پرستی نيست بلکه

نزِد  چيزی که من نميتوانم .وبرعالوه يک موضوِع ديگرنيزاست«:مهاجرين به طوِرعام مالحظه ای ديگرنيزدارد
 می نمايند   که وکشتی های طياره ها در  سفرکه صرِف اگراينان واقعًا بسيارغريب استند پولی را .خود توجيه کنم

مقداِر  کم يک ُاسامه بن الد ن، کم از شايد  برای شان ميدهد؟چه کسی و کنندمي کجا از د،ميرسان ايتاليا تا آنان را
  »...آنرا

  !بيچاره ميشل فوکو بيچاره گاليله، بيچاره کامو و
 پاياِن خودش گفته است ــ اين کلمه ها در ــ او ضمنًا به ياد بايد داشته باشيم که خانم اگرچه می نويسد ولی نميداند

آن هيچ   درشعوِرعام استدالل و کتابی که از .ون نسخۀ آن به فروش رفته استکم نيم ملي که کم از کتابی می آيد
 کم و آن در کنجکاوی های تاريخی نيز حتی از !».ُشکِرخدا من بی خدا استم«:چنانکه او ميگويد. کمبودی وجود ندارد

 نداشته باشند؟ عکس گرفتنکه زنان اجازۀ  چه گونه آدم می تواند تعدِد زوجات يا اين اصل را بپذ يرد«:کاستی نيست
بسيارپيشرفته  قرِن هفتِم ميالدی درعلِم اوپتيک د ر چنانکه گويی عرب ها د رُقرآن است، که اين يکی نيز زيرا
  ».بودند
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بگذار اعتراف کنيم که « !جمله اين استدالل های سنگين وزن از ظرافت هم نيست، فاقِد بسته های از کتاِب او
 چنانکه .بلی يا نی؟ کليساهای پروتستانت ها نيززيباست .ِکنشت های آنان است اجد وازمس کليساهای ما زيباتر

  »." ُدرخشِش بريژيت باردو را دارد":اتيليوميگويد
باِر   برِج پيزا يا تاج محل؟ واما، يک،اين مباحثه شويم که کدام يک زيبا تراست وارِد قلمرو گويا ما ضرورت داشتيم 
  : ديگر درجۀ تحمِل اروپايی

سيِل  طوِل قرن ها به خوبی آشکارگرديده است که فرهنِگ ماقدرِت برداشِت من دقيقًا به همين منظورميگويم که در«
من  .تغيير بدهند ارزشهای مارا که شيوۀ زندگی و اينان ميخواهند .ندارد آن مرد م وابسته اند، اين يا که با مهاجرين را

 برای  همچنان پرهيزکاری های کاذب جايی وجود ندارد و ؤذنان، مناره ها وبرای م مياِن ما برای تان ميگويم که در
جود می داشت من آن را برای شان   هم واگرجای برای چاد رهای لعنتی آنان و نفرين شدۀ آنان، شيوه های باستانی و

  ».نميدادم
 من چيزی ديگرهرگز مپرس، زمن برايت اخطار ميدهم که ا«:وباالخره خانم به اديتوِر خود نيزچنين اخطارميدهد

گفته ام وهمان چيزراگفته ـ ام که خشم  چيزی که ميخواستم بگويم، . شرکت نميکنممشاجره های بيهوده که من در چرا
  ».وغروِر من تقاضا ميکرد

موکراسی يد که الزمۀ تحمل و اينان دوعنصِراساسی را .رخ ميدهد اينک باز چيزی که برای همه قبًال هويدا بود
  .برابِر استدالل به جای اهانت حِق جواب در بحث و .مينمايند ازيونان منشاء ميگيرد، انکار واست وهرد
 دليلی هم ندارم که درآنچه او ميگويد من به اندازۀ فاالچی شهرت ندارم ــ شهرتی که وی شايستۀ آن است ــ و اما،
جورج مجفد اهِل ( حاِل انکشاف می آيم  دريک کشوِر من از .هم ندارم  بورزم اما، حوصلۀ پذيرِش اهانت راشک

راهی  من. وحتی به اندازۀ مدونا هم صاحِب شهرت نيستم )ــ مترجِم دری.  ميباشد١٩۶٩متولِد  يوروگوی است و
  .مباحثه نمی توانم داشته باشم  باستانيی استدالل و ُجزتوُسل به رسِم

طالح به همان پيمانه نادرست است که اصطالحاِت اين اص .آغازکنم »فرهنِگ غربی«همين اصطالِح  از بگذار
های »فرهنگ« که هرکداِم اينها ازعناُصِرگوناگون وغالبًا متضاِد زيرا ،»فرهنِگ اسالمی« و »فرهنِگ شرقی«

کشورهای متعدد » فرهنِگ غربی« دروِن بارۀ اين واقعيت فکرکند که در کافی است آدم در مختلف به وجودآمده اند،
ازسوی ديگردرهمين محدودۀ جغرافيايی دوره های باهم متضاِد  دارند و کيوبا نيزحضور و متحِد امريکاچون اياالِت 

تخم کله ( ِاسکن هيد ها  وباخ هتلر، رجرمنی گويته وبسازيم د کوچک تر اين حوزه را اگر يا تاريخی ديده ميشود و
نژاِد  به ناِم مسيح و( کوکلکس ِکالن که هتلر و ردُب ياد نبايد از سوی ديگر از .باهم ديده ميشوند) هاــ سرتراشان

نمايندگاِن  )به ناِم خود( موسولينی هم و )موکراسیيد به ناِم آزادی و( پنوچت ،)بی خدايی به ناِم عقل و( استالين ،)سفيد
  راست؟کمپ های تمرُکزچه چيز غربی ت موکراسی ويازد .نام ميدهد، بوده اند »فرهنِگ غربی«آنچه خود خويشتن را

حِد تخيل  بيشتراز  که انسان راامريکای التين دکتاتوريهای خون آشام اسپانيه و اعالميۀ حقوِق بشرو بيشتراز چه چيز
  باشد؟ ميتواند غربی تر بی مقدار ميسازد، و خوار

  باشد؟اينکه عيسويت به ناِم ِادارۀ مقد س ُمداواکرد، نجات داد ولی ُکشت؛ ميتواند غربی تر از چه چيزی بيشتر
صومعه های قرون وسطايی که به شاگرداِن خود هنِر شکنجه  اينکه اکادمی های نظاميی مودرن و از چه چيزی بيشتر

غربی   ميتواند،ميدادند زيِرِادارۀ قانوِن رومن ياد ِپاپ ِانوسنِت چهارم و به ابتکار ساديسم محض بود که مبتنی بر را
  ترباشد؟

  آورده باشد؟ شرِق ميانه با خود زا نکند مارکوپولو اين ها همه را
 رژيمهای فاشيست، کموِنست وحتی  ُبِم اتوم، نابود کردنِِ مليون ها انساِن زيِر ادارۀ از چه چيزی بيشتر

  ميتواندغربی باشد؟» موکراتيکيد«
  ميتواند غربی ترباشد؟ »سايۀ بمباران در«اختناِق کامِل مردم  تجاوِز نظامی و از چه چيزی بيشتر

ين دليِل ساده که ما  بد .آن رهايی يافته باشيم از که ما پهلوهای سياه غرب است وهيچ تضمينی وجود ندارد  اين هاتماِم
البته با يک  بازنماييم؛ راِه ُمفاَهمه را يسته اند، ما ز جواِر که چهارده صد سال در هنوزنتوانسته ايم با همسايگاِن خود

همسايگان آن منبِع  و )غرب آنرا تمام کره ای ساخته است( شده است وباليزفرق که جهان اکنون تمام کره ای يا گل
اين به اضافۀ  کم برای زماِن حاضرــ و د ــ کم ازندار اختيار در که اقتصاِد جهان را می چرخاند، عموميی انرژی را

  . فاالچی ميباشد انزجاِر اوريانا همان احساِس نفرت و
يهوديان منشاء  دشمنی بامورها و تفتيِش عقايد اسپانيه که گرداننده اش دولت بود، ازبگذارفراموش ننماييم که دستگاه 

  .پايان نيافت بلکه با سوختاندِن هزاران انسان پايان يافت نجاِت اسپانيه؛ با پيشرفت و گرفت و
کم در  کم از .يکندنيزُپف م مبارزه برای حقوِق زنان را حقوِق بشرو آزادی، موکراسی،ياينها گذشته غرب شيپوِرد از

تحمِل پايه های اساسيی اين چهارستون اگر حاال  .راه حصولِِ آن و آنچه تا امروزبه دست آمده نيزتالش نموده است
  ديگران نباشد ديگرچه چيز است؟

 توليِد خالِص غرب ميباشد بدوِن اينکه ديگران در بی همتاست و» فرهنِگ غربی« که فاالچی ميخواهد برما بقبوالند
 آنچه فاالچی می پندارد، برضِد مشخص ميکند دقيقًا اما، آنچه هويِت فرهنگيی غرب را .ن شرکتی داشته باشندآ
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امينوفيِس چهارم هيچ  از( نماييم ازفرهنِگ يهوديت که آغاز .مامحصوِل فرهنگ های بيشماراستيم .شهادت ميدهد
افريقای شمالی و  افريقای جنوبی، هندوها، ی ها،چيناي يونانی ها، به شمارِش فرهنگهای کلدانی ها، و )نميگويم

  .بپردازيم ناميده ميشود،» اسالمی« فرهنگ های که امروزُکًال
ــ کليسای عيسوی به ناِم محبت به  ــ تماِم اروپا اروپا که در اگربگوييم تاهمين اواخر شايد بسيارضروری نباشد

 يا مرتکِب گناِه تحقيق و و ا قدرِت روحانيون همفکری نداشتندزنده سوختاندِن کسانی که ب ، زندهرو آزار کاِرشکنجه،
اشتغال داشت درجهاِن اسالم علم  خوانده می شدند،جادوگر که ساحره و نانی مجرد بودند يا ز جو شده بودند و و ُجسُت

آيا  يونانی نيزو ويهودی  هندی، هنِرچينايی، هنِر اسالمی بلکه علم و البته نه تنها علم و .وهنرتشويق وحمايت ميُشد
درآن روزگارفاصلۀ   .ويلون ها نيزنواخته ميشدند معنای اين آن نيست که درهرجا پروانه ها پروازميکردند و

  .ُقرطُُبه تقريبًا فاصلۀ نجومی بود جغرافيايی ميان بغداد و
 بوِل مماثِل شرقيی خود بهق بلکه از انکارميکند؛ سيماهای متضاِد فرهنگ را فاالچی نه تنها تنوِع فرهنگی و اوريانا

بعد نادانيی  و ».فرهنگ مايۀ آزاِر من ميشود دو  صحبت ازحتی«:او می نويسد .امتناع می ورزد عنواِن فرهنگ نيز
  .نيزبه نمايش ميگذارد تاريخی وغيِر قابِل باورخويش را

باهمان يک ترازو  ند وواقعيت های موازی باهم است چنانکه گويی هردو دريک سطح قرارميدهند، را اين هردو«
     سقراط، افالطون، نه چنين نيست درُپشِت سِرتمدِن ما هومر،. معيارهای شان باهم مساوی ميباشند و وزن ميشوند

آتن که  معبِد(پارتيناِن خويش اين جا يونان باستان است با .ايستاده اند مياِن بسياری های ديگر فيدياس در و ارسطو
اين جا روم باستان است با  موکراسی،يکشِف د و )مترجِم دریـــ .د دراکروپوليس آبادُشدميال ازدرقرِن پنجم قبل 

وامفی تياتر  باکاخ ها ی خود،معماريها با مجسمه هاادبيات و  خود،مفاهيِم قانونيی با قانونها و جالِل خود عظمت و
  ».کانال های آبرسانيی خود سرک ها و ُپل ها، با های خود،
که بدوِن آن   اسالم ديده ميشودآن چيزها امپراتوری باستانی و که درمياِن ما است به فاالچی يادآوری شود آيا ضرور

ميالدی به  ٨٠ساِل آمفی تياتری که در( اومردم است نه کولی ايزم منظورم کتاب ه .همه چيزشايد طعمۀ آتش ميشد
کامًال   که کامًال اروپايی وِت سِر تروريسم کليسایازخيرا آری همه چيز) ــ مترجِم دری. وسيلۀ تيتوس افتتاح ُشد

برای فرصتی  آن را »مفهوِم قانونيِت«جالِل روم و بارۀ شکوه و صحبت در اما، و. غربی بود طعمۀ آتش ميُشد
بارۀ  داشت و بحث در که بايد آنرابه ياد سفيدی های ديده ميشود و گذارم که حتی درهمان مورد نيزسياهی هاديگرمِي

ميگويم که چنانچه هرآدِم  نيمه تحصيل  همين قدر يک سوميگذارم اما، نيزهمين حاال  اسالمی رامعماری ات وادبي
  . اسالمی برآن رشک ببرد وغبطه بخوردکه شکوه معماری کرده ميداند روِم فاالچی چيزی ندارد

تداوی  ينسی که تماِم امراض وراِهسا .باالخره اين جا ساينس وجود دارد«:فاالچی می نويسد :بگذارآخری راهم بشنويم
با  ساينسی که قيافۀ زمين را .برکِت محمد برکِت علِم مان حيات دارم نه از من امروز از .کشف کرده است آن را

 سر شما بگوييد ُپشِت : مطرح کنم آن ُپرسِش ُکشنده را پس بگذار.....تلويزيون تغييرداده است برق، راديو، تيلفون و
  يزوجوددارد؟ِآن فرهنگ چه چ

ها  يهودی ها و افريقايی عرب ها، چينايی ها، کلدانيها، هندوها، ُپشِت سِر ساينِس ما مصريها،: واينک پاُسِخ ُکشندۀ آن
  که همه چيزدرهمين پنجاه ساِل اخيرخود به خود پيدا شده است؟ فاالچی تصورميکند آيا .وجود دارند

 حتی همان فورموِل گرفت،) عراق( مصروکلده از رث فلسفۀ خودراکه فيثاغو اوبه دانستِن اين نکته ضرورت دارد
ثبوِت نظريه نسبيِت خاِص انشتاين  آن استفاده ميشود بلکه در نه تنها درهنِر معماری از که امروز مشهوِر رياضی را

  .نيز مورِد استفاده بود
ذهِن فاالچی درهنگاِم سفرش به شرق  بازتراز ذهِن هرد و اما، درشرِق ميانه سفرنمودند تاِلس هردو فيثاغورث و

  .ميانه بود
 مياِن روحانيوِن مصری که امروز زيربنای معرفِت علمی است در )هايپوتيتکل ديدکتيف( روِش استدالِل استقرای

رياضيات که ما امروز  درعرصۀ نجوم و کشف های بيشماِر ديگر جذِر مربع و و صفر .به وجود آمد )کلموسکی(
) لبنانی های امروز( فنيقی ها سيستِم الفبا را .عراق به دنيا آمده اند و  خود تدريس ميکنيم درهنددرمکاتِب ابتدايی

 اختراِع عرب ها  صفر .بوده اند) گلوباليزيشن( اختراع نمودند که همان ها مسؤول نخستين شکِل تمام کره ای ساختن
که (با مفهوِم صفرامپراتوريی پيشرفتۀ روم نه تنها برخالف .نبود بلکه آنان صفررا ازهند يان گرفته به غرب آوردند

 و آشنايی نداشت بلکه در واقع يک سيستِم ُدشوار )سفربه فضا هم ناممکن است رياضياِت مودرن و بدوِن آن تصوِر
تاجران  برخی از رنسانس نيز دراوايِل .انعطاف ناپذيِر حسابی نيزداشت که آنراتا اواخِر قرون وسطی حفظ کرده بود

اين ِابا ورزی هم به  سيستم ارقاِم عربی ِابا می ورزيدند و واز سيستِم ارقاِم رومی استفاده ميکردند که از جود داشتندو
 در .که سبِب خطاهای فراواِن رياضی و مناقشه های ِاجتماعی گرديده بود مذهبی بود خاطِر تعُصب های نژادی و

قرن ها  از بعد( تماس اروپاييان ره نکنم که عصِر جديد بعد ازعيِن زمان شايد بهترباشد به اين موضوع هيچ اشا
  .با فرهنِگ يونانی آغازگرديد بعد نخست با فرهنِگ اسالمی و )ِاختناِق مذهبی

دراوايِل  که خردگرايی های اسکوالستيک نتيجۀ شکنجه د رسياه چال های مقدس بوده باشد؟ فکرکند آيا کسی ميتواند
 اروپا و جنوِب به يک سفِر طوالنی در باِث انگلستان بود که از  انگليسی به ناِم َاديالردقرن دوازدهم ميالدی سياح
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که  آورد به انگلستاِن انکشاف نا يافته خود رابا )َپَردايم(  شيوۀ استدالِل نمونویبازگشت در .فلسطين پرداخت سوريه و
  :ه قرارميگيردامروزبه وسيلۀ دانشمنداِن معروف چون استيفن هاکنگ مورِد استفاد

تان باشد  ياِد( ».بررسی گردد که ميتواند بدون مداخلۀ مستقيِم خودش مطالعه و به شيوه ای آفريد خداوند طبيعت را«
ديالرد  َا.)ستون های ساينس است که به وسيلۀ کليسای رومن کاتوليک به شيوۀ تاريخی رد گرديد که اين يکی ديگراز

سرزنش  ازجمله ارسطو کرده بودند،  اينکه خويش را اسيرداِم پرستيژ مقامات وبه دليِل را مفکراِن روزگاِر خود
 .را مردی مودرن بخوانند که اوداشت  اصرار  استفاده ميکرد و»برضِد قدرت خرد«ازشعاِر به خاطِر آنان او .مينمود

  ».ا به قدرت چسپيده ايدرهنمای خود بگيرم ولی شم من ازاستاداِن عرِب خويش آموخته ام که عقل را«:اوباری نوشت
با  رياضيداِن معروِف عراق الخوارزمی را نگارشهای منجم و د وکری مونا  يعنی جراريکی ازهموطناِن فاالچی

ريۀ نجوميی درآن روزگارنظ .از عربی به التين ترجمه کرد بطليموس را معرفی و ی او محاسبۀ اعشارسيستِم
  .ه نميشداروپای عيسوی يافت رد بطليموِس يونانی نيز

سرخکان يک  ُنُخستين دانشمندی که دربارۀ چيچک و( الرازی درهمين روزگارد ه ها نگارِش طبی ابِن سينا و
ترجمه .) امروزمی بود به خاطِر روش های خردگرايانۀ خود مورِد شکنجه قرارميگرفت شايد اگر اثِرعلمی نوشت و

  .گرديد
اين خود ايجاِب   اما،آن چشم ميپوشد ميتوان بازهم ِادامه داد يايی ازکه ژورناِلسِت ايتال را ل هالسِت اين گونه مثا

چيزی که امروز مهم است اينست که ما غرب  .که درحاِل حاضرآنقدرمهم نيست را مينمايد نگارِش يک کتاِب قطور
خودش  غرب را ازچه بيرونی ــ بايد حفظ کنيم بلکه مهم ترازآن   درونی و برابِر تروريست ها ــ چه  تنها در نه را

در رابطه با حقوِق  آن رويدادهای هيوالمانند کافی است تا آنچه را تا امروز ايجاد دوبارۀ هريک از. نيز نگاه داريم
رنگارنگی است؛ اگرما به موقع عمل نکنيم  آن احترام به تنوع و درسرآغاِز بشربه دست آورده ايم، برباد دهيم و

تخمه ها  .مياِن ما ريشه بدواند رنگارنگی تا ده ساِل آينده خوب در ه برضِد تنوع وامکان دارد که عمليۀ مبارز بسيار
  .به مقداری آب ضرورت دارد همين حاال بذ رگرديده است و

 اين و نه بيش از ».يگانه کاِر نيک هتلرُکشتن همين يهودها بود« : اين دست شنيده ام اظهاِر نظرهای از من ده ها بار
  .اين نه کم از

زباِن کدام مسلمان نشنيده ام ــ شايد بدين دليل که درکشوِر محِل زيسِت من مسلمانان عمًال وجود  از اين گفته هارامن 
برای اينکه طرِف صحبِت  .از مردِم بوميی اروپايی نژاد شنيده ام من اين را .ک عرب هم نشنيده ام ندارند ــ حتی ازی

ولسن،  گيوَتِرز، پاليتی ناِم خانوادگيی تان چيست؟« : خ داده امخاموش نمايم بد ين منوال برايش پاُس را خود
 پيش از آنکه هيتلر بسيار براين، بنا نيستيد وِ  اصيل نژادپس دوسِت عزيز، شما خود جرمن يعنی يک آرين....مارسيو

هرکِس ديگرکه سوابق طبعًا با  و پدرکالن های شما تصفيۀ حساب ميکرد و کند با پد ر آغاز کاِر قتِل عام يهوديان را
  ».ورنِگ پوسِت شمارا ميداشت

گذشته  تعذيِب عرب ها يا مسلمانان آغازکنيم نه تنها از و آزار از را اگرکار .استيم روبرو امروزما باعين خطر
ِن اسپيناردهای جنوب، يهوديا اِن افريقای شمالی، جوگی ها،مردم نياموخته ايم بلکه افراِد مماثِل آنان يعنی بدوی ها،

مارمون های شمالی، مردم هاوايی، چينی  يهودياِن امريکای التين، امريکای مرکزی، مردِم جنوِب مکسيکو، اسپانيه،
 .ها، هندوها وغيره

که در  ما دارای تمدِن کثرت گرا استيم زيرا«:ايکومدتی نه چندان دورچنين گفت يک ايتاليايی ديگربه ناِم امبرتو
زندان می  رد کابل مبلغاِن مسيحی را به دليِل اين که در آنان را ميدهيم و را ساجدکشورهای خود ِاجازۀ اعماِر م

که تحمل  اعضای فرهنِگ ما آن  آبديده تراست و و ما اعتقاد داريم که فرهنِگ ما پخته تر (.....) تقبيح نميکنيم اندازند،
  ».وحوصله ندارند وحشی استند

 به عبارِت ديگر يچ کس انجاِم آنرا نخواهد موضوِع ممانعت شده نميتواندآن طورکه فرويد ويونگ ميگفتند عملی که ه
آن سان که بودری الرد گفته است اعادۀ حق هنگامی  يا و منع نميکنند ازچيزی که خود نميخواهد انجام دهد کسی را

 .آورده اند به دست برابر که ميخواستند دو تروريست های مسلمان آن چه را .ميان رفته باشد که حق از مطرح ميشود
قرن به  از  گرديده است ــ ارزشهای که قرن بعدبزرگترين ارزشهای خود َتهی از چنين معلوم ميشود که غرب دفعتًا

را دوباره ايجاد ميکند، يعنی توُسل به  کوتاهی های خود و حاال سخت مصروف است کمبودی ها و وجودآورده بود
يا به  برديگر نواحيی زمين تحميل کند و را رهنِگ خودوقت ها ميکوشد ف ربسيا.  بيگناهانشکنجۀ بی دليِل قدرت و

  .بهترين لحظاِت زندگی حتی ماِل خودش نيزنبوده است که در بردوِش ديگران بارکندا  خود ِاجازه ميدهد معنوياتی ر
درست برخالِف ارزشهای تحُمل وانتقاد ازخودهيچ وقت چنانکه امروز جلوه ميکندازخود ضعف نشان نداده است و

 غرب ميسر گرديده مادی که هرگونه پيشرفتهای اخالقی و پرتو همين ارزش ها بود آنچه بعضی ها ميپندارند در
انکشاف نيافته  بی اندازه خودخواهانه به فرهنِگ خودی و احتراِم نرسيس وار از موکراسی هرگزيد ساينس و .است

 درمياِن اين شيوه تا همين اواخرنه تنها .انکشاف يافته استنقادانه با فرهنِگ خودی  برخورِد  است بلکه با
 فّعاالِن گروپ های مقاومِت اجتماعی ماننِد بورژوازی در قرِن هژده، بلکه درمياِن بسياری از» روشنفکراِن لعنتی«

وزگاِرمصيبت ر امااينک د ر اتحاديه های کارگری درقرِن بيستم، ژورناليسم تحقيقی تا همين نزديکی ها ِادامه داشت؛
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اين  ُصوصی َعَرِض ديگِر حتی تخريِب سريع اموِر شخصی وخ .خالی کرده است برای پروپاگند جايش را زدۀ ما
  .کنتروِل امنيِت نظامی برما فرمانروايی ميکند اکنون به جای کنتروِل مذهبی، .استعماِر اخالقی است

نقاب بپوشيم  شرق می بينيم، ميکند که مشابه به آنچه در ارواد مارا می بيند ميشنود وهمه را همه رابراد ِر بزرگ که 
  .شناخته نشويم عشقبازی ميکنيم باز م يا درگوشه هاراه ميروي تا هنگامی که درکوچه ها

درميان رنگارنگی و  تحميل، مياِن تحمل و بلکه مبارزه در )ونبايدهم باشد( غربيان نيست  شرقيان ومياِن مبارزه در
  . ديگران ميباشدتحقيريا حتی نابودی مياِن احترام به ديگران و در همسان سازی،
نيست بلکه حملۀ مکارانه » فرهنگ غربی«فاالچی به منظوِر دفاع از افتخاِر قماِش نگارش خشم و نگارش های از

ای جای کلمه ه برای ثبوِت اين ِادعا کافيست.واهانتی آشکاربرضِد بهترين سيماهای عرضه شدۀ فرهنِگ  غربی است
 کسانی از. باز شناسيم موقِف کهنه گرايی طالب گونه را بدل کنيم تا و ناِم جغرافيايی رد با يکی دو شرقی وغربی را
می پروريم که آن  اشتياِق بازگشِت گذشته هارادردل  نه افتخار،  نه خشم داريم وفرهنِگ خاص ما که برای نژاد و

  .د نبوده استبه طوِر خاص ب نيزبه طوِر خاص خوب و گذشته ها
 ديواری را ديدم که اگر درست به ياد بياورم نجا درسازماِن ملل متحد يک نقاشیآ امريکا بودم و سال پيش د ر چند

 می کنم ترکيِب آن نوعی اهرم اختياری بود فکر ادياِن مختلف درآن نمايش داده شده بود و نژادها و زنان از مردان و
       :کنفوسيوِس چينايی نوشته شده بود رزيِر آن با حروِف طاليی وجيزه ای ازد.آنجا رنه د اين جاست و رکه نه د

نوعی موسيقی ر انگليسی اين جمله د ».کن که انتظارداری ديگران با تورفتارکنند ديگران با همان شيوه رفتار با«
شته به رابطۀ متقابِل افراِد ومی دانند که نو احساس ميکنند اين موسيقی را دارد وحتی آنانی که زبان را نمی دانند

درحاليکه همان وجيزه تهداِب  آن نقش را ازديوارهای خود بزداييم من نميدانم که ما چرا بايد .انسان اشاره مينمايد
رؤياهای که برخی ها دفعتًا  .ميباشد بنياِد اساسی برای بهترين رؤياهای غرب .حکومِت قانون ميباشد موکراسی ويد

عهده گرفت، تبديل نموده اند يا آنرا با مقررۀ باستانيی انجيل عهِد عتيق که مسيح امحای آنرا به  فراموش کرده اند و
پيش کردِن وجيزۀ کنفوسيوس ترجمه اش می  که امروز نوعی پس و» دندان برای دندان  چشم وچشم برای« يعنی

  .پايان نا پذ يراست فسانۀ مشهوروهمان ا واين .را بکن که با توکرده اند ديگران عين همان کار کنند يعنی با
  
  پايان

                                                                                                  
  

  
 

                        


