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                                                مصطفی ماروشی: نوشتۀ
  م٢٠٠٧  فروری،                 نگارگر.ا.م:مترجم

  جنِگ عراقِ ُِگل تاج
 

تاريکی پی  دست های دوخواهِر مرگ و مروِر زمان نابود ميکند، ِآن را تماِم حقايِق ُکشتار دلچسپ است که جنگ و
مردی که  .زيرا ُدشمِن من ُمرده است که بود، ی خاک آلود نيزهمان می شوددنيا و بانرمی ُشسته می شود، درپی و

  .الوهيِت الهی برخورداربود درست به اندازۀ من از
لباِن من به آهستگی باروی  خم ميشوم، نزديک ترميروم، .تابوت خفته است با رنِگ پريده در آرام و او من می بينم،
  .تماس می کند پريده رنِگ او

  )والت ويتمن ـــ آشتی                                                                   (         
 

************  
  

 .که به بدترين شيوه ها گزارش داده شد يکی ازبرخوردهای تاريخ بود٢٠٠٣ حملۀ انگلوــ امريکا برعراق درسال 
ازد يِد  را انساِن بيگناه ۶۵٠٠٠٠ خشونِت کمابيش  وأم بامنجمنِت رسانه های جمعی مرِگ ت يک سيستم بزرِگ اداره و

 .عامه به دورنگاه داشته است
 ارضای هوِس قدرت، که مقصودی ُجز شما انسانی به اندازۀ کافی خوب باشيد جنگ مسلمًا شمارامی رنجاند زيرا اگر

 اما، اين هميشه ،که احساِس نخوتبه همان اندازه ناتوان ميسازد  احساِس جرم آدم را .سوِد برخی ها ندارد حرص و
  .متحمل ميشوند که رنِج جنگ را مردِم عادی استند

موترهای خويش ميشوند  سواِر به وزيدن ميکند، مالکاِن موترهای مرسدس بنزهنگاميکه نخستين تندباِد جنگ آغاز
و بنابراين بهای  ميتوانند فرارکنندن ميمانند و اين به اصطالح ُدرِد جامعه درجای خود مردِم بيچاره، .وبه راه می افتند
  .می پردازند گزاِف جنگ را
فکرمی کنی که همه « :ميگويد و پنجره بيرون ميبيند يکی ازسه کرکتِرآن از )رف فارتياتر( ساميول ِبِکت درنمايشنامۀ

  ؟»سرزميِن پريان انفجاِرهستوی است و
 مبصران درُنُخستين شِب بمباراِن عراق نچه بسياری ازآ آراستگی مسلمًا با با احساِس کماِل مردمی و هرآدِم مجهز

 مثِل اينکه به مناسبِت چهارم جوالی اين مبصران ميگفتند بغداد چنان معلوم ميشود .ميگفتند ابراِز مخالفت ميکند
 لیخي پيرمردان به شيوۀ دسته جمعی ميميرند، کودکان و اين تبصره هنگاميکه زنان، .باشد آتشبازی به راه افتاده 

شيوۀ گزارِش  مثاِل ِبکِِت بی موازنگی در .گيی انگلوــ امريکايی ميباشدبی عاطف نموداِر تيپيِک سنگدلی و شريرانه و
شايد اگرخطا های معنوی  .ه نبودمجذوب کنندانکه انفجاِرهستوی را ميسازد بغداد چن .آفتابی ميکند نيز جنگ را

جاسوسی مايکل  چنانکه دريک فلِم( . رؤيت ساخت مسأله فرق ميکردهمان زشتيی که دارند ميشد قابِل با وسياسی را
  .)به سياه وسفيد تبديل نمود فلمهای رنگه را و کين به سوی برلين شرقی عبور

 حال آنکه پاُسِخ کرکتِر نمايشنامۀ ِبِکت در فانتزی وجود دارد جهاِن خيال و واما، اين گونه دنيای بهترشده تنها در
 کارکناِن رسانه ها ميخواهند ابراِز تشويش نمايند .ساکناِن آن صاد ق است و دربارۀ جهاِن ما »يانسرزميِن پر«برابِر

  .»ويديوگيم«:آنان احساس ُجرم نموده ُغم ُغم کنان ميگويند .زيبا ميسازد که گزارشهای شان جنگ را
جنگيی  اک ُغرش کنان ازکشتی هایمگرنه اين است که وقتی راکت های تماه .آنان نبايد تشويش به خويشتن راه بدهند

هدِف اين راکت .  ميشدندترسچاِر هيبِت شان ُد نيی تلويزيون ازبه سوی عراق ميرفتند بينندگاِن شبکه های جها امريکا
به  خويشتن را و آن سو ميرفتند اين سو و کندوهای خود که زنان ماننِد زنبوراِن عسِل سياه رنگ در آنجا ها بغداد بود،

پسران، پدران وعزيزاِن  ايشان احواِل از ميکشيدند و خونچکان را دامِن مرداِن زخمی و دگان ميرساندند وزنده مان
 ُپرسش های است که سال های سال هااين و »اوباتونبود؟« ،»اوکجاست؟« ،»را نديده ای؟ آيا او«:رامی ُپرسيدند خود

  .بی جواب می ماند
در صحنۀ  را  ُکشندۀ خودسالح های ميخواهی الِف دليری و  خاطِر اين که تومباحثه درمورِد ُکشتِن مردِم بی گناه به

تفاوت های  به طوِر مثال بر دقيق است و من ميخواهم بگويم بسيارمغلق و نسبت به آنچه جهان به نمايش بگذاری،
آخرين ( .يريدميدهد درنظر بگ بارۀ جنِگ برادينو که تولستوی در شرحی را .آشکاِر جنگهای امروز حساب ميکند

 )دهکدۀ برادينوـــ مترجم دری در١٨١٢سپتمبِر٧جنِگ تجاوزی ناپليون با الکساندِر اول تزاِر روس به تاريِخ 
ازهم پاره  اين غباربا طلوِع آفتاِب تاباِن سحرگاهی به تدريج آب ميشود، برفضای برادينو غباری مستولی است و«

برجسته ترساخته روشن ـ  و  رنگ ميدهد را  جادويی همه چيزآفتاب به گونۀ .کمرنگ ترمی درخشد ميگردد و
بر  برشبنم و آفتاب برآب، نوِر .برتماِم منطقه پخش ميشود و به هم می آميزد با اين غبار دوِد توپ ها .نگاری ميکند
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د به ن فيِر توپها همراهی داربگويم که اين دود پاره ها که باصدای عجيب است اگر .برچه های سربازاِن پياده می افتد
  ».دنمنظره نوعی زيبايی عمده می بخش

برچه های سربازان  مساويانه برشبنم و که نوِر آفتاب به شيوۀ متعادل و تولستوی نه تنها مسامحه کارانه اشاره ميکند
 که نيزدست بدهد بازاننيزمينمايد ــ آرامشی که ممکن است مد تی کوتاه به سر افتاده بود بلکه تصوِر نوعی آرامش را

  .پاک ميکندبرچه های آنان ايجاد نموده است که جنگ بر های را نوِر خورشيد لکه
 حتی عاليِم .به صحنه ميدهد تأکيد مينمايد را» نوعی زيبايی عمده«که  پاره های دود بر به همين دليل است که او

  .ندخِط مخاصمت کشا از نيز ميتوان به سوی خطی غير را ترسناِک قصد
بايد به خاطر داشته  مودرنيزم است و روزگاِر پيش از حقيقِت مسأله اين است که اين گونه انتقال ها، واقعيِت جنگ در

  .ميتواند باشد »تند وخشن« توصيف می کند همين را» واقعيت« بدين احساس تسليم نشويم که يگانه صفتی که باشيم و
بارۀ زيبايی  يتگنشتاين ياداشت های در و .يای ناول نيزميتواند رخ بدهددن بيرون از آنچه را تولستوی شرح ميدهد در

 بِراو دور و از ولِفِرد اوون درسنگِر خويش هنگاميکه گلوله ها جبهۀ جنِگ هنگری نوشت و در١٩١٧ساِل  رادر
اشخاِص  ه حتیک بدين نتيجه رهنمايی می کند اين ها همه مرا .به ياد می آورد قناريی خودرا صفيرزنان ميگذشتند،

شايد  . نيروی تخُيل ميشوند فاقِد برخورد مينمايند، مرداِن وابسته به خود زنان و بسيار نيک نيِت ما نيزهنگاميکه با
به  برعراق را تجاوز غيِرآن چه گونه ميتوان در .راست ميگفت» جهنم مردِم ديگراست« ژان ُپل سارتر وقتی ميگفت

قوی خود مسرور  هيجاِن بسيار قدرت و  تجاوز زادۀ تخُيِل فاسد است که ازونگفت که اين شيوۀ ديگرتوجيه کرد
 آسمان باالی شان که از بم های رهنمايی شده به وسيلۀ اليزر را از نميداند که برکسانی که نيروی فرار و ميشود

  . ميباشد ميتواندتراژيک و اثِر بسيارغم انگيز ندارند فروميريزد،
برای   به مغزهای متفاوت بامغِز خودش بتواند)شاعِر انگليسی ــ مترجِم دری (  کيتخُيِلشايد چيزی نطيِر رسايی ت

  .آراستگی کمک نمايد بارۀ پاکی و عقيده ها در اختالِف درِک مقصود و در ما،
  .آن تبارز ميکند چيزی خوب وپسنديده است انرژيی که در کوچه ها عملی قابِل تنفراست اما، هرچند جنگ در«

  ».پيکاِر خود نوعی وقارنشان ميدهد  ترين انسان نيزدرمعمولی
آدِم   هنگاميکه اين پيکارجنِگ يکتًاخاص يا آسماِن عراق نيزگفت، ريگها و در بارۀ پيکار در را آيا می توان عين چيز

 جسد  کهنجابيچاره يعنی آِ ويرانيی يک کشور در پاُسخ اين ُپرسش را  باشد؟فيل قرچه و پيکاِر يو يا کوتاه قد با د
 کشوِر خود به خاطِر اينکه از مردانی که می ميرند. جو نمود و جسُتبايد  جاروب ميشود، انسانها به وسيلۀ بلدوزرها

 .بهای که برای اين دفاع می پردازند برای شان اهميت ندارد و کنند دفاع
. دارد همين جا در را ی خودمصداِق اصلي »سرزميِن پريان« و »آتشبازی« ،»انرژی«چنين برميايد که کلماِت 

تماشاچياِن شبکه های تلويزيونی همه مستانه  استعمارگراِن تشنه به خوِن انگلوــ امريکايی، انتقام جوياِن عراقی و
شگوفه های ُسرِخ « شاعرانی ماننِد تنی سن باشعِر .احساس نمی کنند عمِق آن را اما، سرداده اند فرياِد اين بحران را

که فقرۀ   چرچل ــجنگ ماننِد ونستن پيش از که سياستمداراِن مکاِر ادارند استعداِد آراستِن جنگ ر همان قد ر» نگج
  .را ابداع نموده بود »تياتِر جنگ«

ساخته  دنيای خود چه چيز نمی بينيم که ما از دوروبِرمان ميگذرد درک نمی کنيم و که در آنچه را گويی ما انسان ها
به ساخِت جنتيِک سلوِک   که ما اين همه را استدرغيِرآن چه گونه را مالمت کنيم، دبرای ما مشکل است خو. ايم

شايد ما  .است گاِردوراِن شکارچياِن اوليه اين خصلِت تجاوزی انسان ياد %٩٩انسان نسبت ميدهيم که به طوِر خاص 
  .ُجز جنگ کاری نداشتند تيِک خودنوِع مورچگاِن جنگجو نداريم که به خاطِر پروگرام شدِن جني هيچ تفاوِت ماهوی با

ضِد خشونت است اين طرِز تلقی  خشونت و درجهانی که به طوِر روزافزون گرفتاِر جنگهای داخلی، مليت گرايی ها،
جنگ  .نيز سخت بدبين است يک جنِگ هستوی تمام عيار اخطاِر برابِر آری اين تلقی در .حمانه استبير بسيارسرد و

  مگر نه؟ .تآفريدۀ تخُيِل انسان اس
                                                                 پايان   

                         
  

 


