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من... من تنها به توجه شام احتیاج ندارم: بیش از آن به تخیل شام نیاز دارم. بله... تصور کنید شام در خانه هستید 

و با نیم نگاهی به اخبار تلویزیون عرصانه می خورید. ناگهان عکسی روی صفحه ظاهر می شود. صدایی می گوید:

"این تروریستی ست که پس از ارتکاب قتل دستگیر شده". نام، نام خانوادگِی مسیحی، جنایتکاِر بی رحم. او مرتکب 

جنایات وحشتناکی شده است".

ناگهان قلب تان  می ایستد...  این کسی ست که  می شناسید...  یا مسیح!  او خیره  می شوید...  به عکِس گذرنامه اِی 

میخکوب  می شوید. خدای من! خودشه! امکان نداره، امکان نداره.

او کسی نیست که تنها از روی تصادف بشناسیدش. شاید یکی از بچه های همسایه باشد. نه، نه. این ... پرس خود 

توست.

تو مخاطب حرف های من هستی... پرس تو،  می گویی ممکن نیست؟ دیوانه ای؟ چرا؟ بچه ای نداری؟ خوب پس 

برادرت ... یا خواهرت. تصور کن. فقط تصور کن. آره. دقیقا. یکی از آن ها... او... او...  یک تروریست.

و این یک اشتباه نیست: او اسلحه به دست، در حال شلیک کردن دستگیر شده است. یک پلیس را به شدت زخمی کرده. 

تصور کن. لطفا تالش کنید. بله،  می دانم... منطقی نیست. فرزند شام، یا... برادر شام... شام او را  می شناسید، هر 

روز با او صحبت  می کنید، ایده های او را  می دانید. او دم د می مزاج است، اما آزارش به یک مگس هم منی رسد. با 

هر نوع خشونتی مخالف است. علیه آن است... او حتی به خاطر عقایدش به خدمت رسبازی هم نرفته...

بفرما: این دقیقاً هامن چیزی است که هر زمان در روزنامه ها یا تلویزیون چهره ی یکی از جوانان دستگیرشده را 

 می دیدم به آن فکر  می کردم.

 با خودم  می گفتم:
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"بچه ی من هرگز یکی از آن ها نخواهد بود. هرگز!"

اما مرد جوانی که حاال در تلویزیون خود به آن نگاه  می کنید و فردی کامالً عادی به نظر  می رسد، پرس من است.

بله. این بچه ی من است. من ... من او را ساخته ام. من او را به  دنیا آوردم. به او غذا دادم. نه، نه ... نه از شیشه، 

حتامً شوخی  می کنید! من به او شیر دادم. از پستان خودم چون فکر کردم: "نکند عجیب و غریب بار بیاید؟ اگر 

او منحرف شود چه؟ همه ی این ها به خاطر شیر ندادن به اوست. محروم کردنش از نوک پستان".

بعد، در حالی که باردار بودم، چند کتاب خواندم. من... یاد گرفتم که یک کودک باید با عن خودش بازی کند. در 

غیر این صورت ممکن است آشفته رشد کند. بله، بله و همچنین با شاشش: به آن ها کمک  می کند تا از پرخاشگری 

خالص شوند. من به او اجازه دادم این کار را بکند.

الِوو1 نیز در یکی از مقاالت خود آن را توصیه  می کند: "دوره ی مدفوع: بگذارید بچه ها با مدفوع خودشان بازی 

کنند. بگذارید مزه اش را بچشند. بگذارید آن را به سمت یکدیگر پرتاب کنند".

به این ترتیب وقتی بزرگ شدند به گوهی که مردم به آن ها پرتاب  می کنند عادت خواهند کرد!

من ... من واقعاً به بچه ام همه چیز دادم: من به او شیر دادم، او را درآغوش گرفتم، نوازشش کردم، اجازه دادم 

فنجان ها و لیوان ها را بشکند، درست مثل... آنچه متخصص اطفال گفت، تا از رنجش روان او جلوگیری شود. به او 

اجازه دادم تا جایی که دوست داشت با َعَنش بازی کند. اما... او خشن شده است.

او  می توانست به باندی از اوباش بپیوندد: آتش زدن اتوبوس ها، تجاوز به یک یا دو دخرت... تا خودش را تخلیه کند. 

حداقل قضات در مواجهه با مواردی از این دست درک  می کنند. اما نه: او یک تروریست است، یک تروریست.

عذاب  می کشم: منی توانم بفهممش. همه ی این ها از کجا رشوع شد؟ چه زمانی؟ مثل یک فیلم متام زندگی مان را 

مرور کرده ام، از اول مرور کردم. بارها و بارها... اما منی توانم پیدا کنم...

او امروز... 24 سال دارد. خانواده ی ما، خانواده ای دموکراتیک است: همه ی ما در دوره ای درگیر سیاست شده 

بودیم. پرس جوان با ایده های ما بزرگ شد... اعرتاض دانش آموزان در مدرسه: همه درگیر آن بودند. در... در اتاقش 

پوسرت متام قهرمان های بزرگ آن زمان را داشت: مائو تسه تونگ، چه گوارا، هوشی مین... ویتنام... ویتنام... من 

خصوصاً پوسرتی را به یاد  می آورم که همه آن را به یاد دارید. یک ویتنامی، یک دخرت جوان ویتنا می که مسلسلی 

در دست داشت در برابر خلبان غول پیکر آمریکایی که دستانش را باال گرفته بود، ایستاده بود. جالوت،2 توسط 

یک دخرت جوان رسنگون شد.

1. Laveuve

Goliath .2: اشاره ای است به یکی از داستان های عهد عتیق که در آن پهلوان بسیار تنومندی به نام گلیاث یا جالوت به دست داووِد الغراندام و نوجوان 

رسنگون می شود.
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 می بینید؟ غیرممکن، ممکن است اتفاق بیفتد، منی تواند؟ چه واضح بود آن زمان. خیلی ساده. خوب ها در یک طرف 

قرار داشتند: آن ها فقیر بودند، اما ایدئولوژی درستی داشتند: انسانیت، سخاوت، برابری و آزادی در درجه ی اول قرار 

 می گیرند. در طرف دیگر بدها بودند: زورگویان، حریص، ثرومتند و فاسد. برای آن ها، اتومبیل هایشان در درجه ی 

اول قرار گرفته و... سود شخصی. آن ها رش هستند. رش همیشه شکست  می خورد و "خوب" همیشه پیروز است!

 می دانم: شام به آنچه من فکر  می کنم فکر  می کنید. لفاظی. پوپولیسم پیروزپندار. بله، بله، حاال با نگاه کردن به 

گذشته نظر دادن آسان است، که بگوییم زیاده روی کرده ایم، ما... اشتباه کرده ایم. واضح است که همه ی شام 

 می دانستید چه اتفاقی قرار است بیفتد: شام از اول  می دانستید که قرار است شکست بخوریم. همه ی شام. خوشا 

به حال شام! مرحبا!

اما فکر  می کنم به چیزهایی رسیده ام... کمی تردید پیدا کرده ام. بله. مثال همین چند روز پیش، در یک جلسه ی 

عمومی، در حال گوش دادن به یک روشنفکر شناخته شده، یک متخصص مسائل جوانان، یکی از کسانی که همیشه 

همه چیز را  می داند و همیشه همه چیز را قبل از دیگران  می فهمد بودم. او در مورد سال 3،68 در مورد کارهای 

احمقانه ِی انجام شده، قضاوت  می کرد. و چه چیزها که شده بود! از بچگانه بودن پیروزی سال 68 انتقاد  می کرد: 

انبوهی از لنین های کوچک که در انقالب نقش ایفا کردند. چند روز بعد، من اتفاقاً نسخه ای از یک روزنامه ی 

او، "متخصص" ما وجود داشت: که کالهخود و اورکت نظا می به تن  او،  از  قدیمی  را برداشتم. در آن تصویری 

داشت با میله ای آهنی در دست. یکی از گاردهای مسلح که از تظاهرات دانشجویی در دانشگاه ایالتی میالن دفاع 

 می کرد. بخشی از "رسویتزیو د اوردینه".4 یک "کاتانگا".5 بله، این نام آن ها بود، نه؟ کاتانگاها. اکنون برای خود کار 

خوبی پیدا کرده است: او مسئول بخش فرهنگی در شبکه ی 3 است: "یک گفتگوی خوراک شناسی عالی!" کاتانگاِی 

ما اکنون به ما یاد  می دهد که چگونه کوفته قلقلی درست کنیم!

صحبت از رسویتزیو د اوردینه شد، آیا تظاهرات را به خاطر دارید؟ تظاهرات... ای کاش من در اینجا یک پروژکتور 

داشتم تا... تا بتوانم فیلمی  از تظاهرات آن دوره را به شام نشان بدهم. حتی موارد قبلی، آن هایی که توسط حزب 

کارگران  است...  اسکله سازماندهی شده  کارگران  توسط  که  بودند. شاید هامن چیزی  یافته  کمونیست سازمان 

اسکله ی جنوا6... هنگا می که مردم در رجیو امیلیا کشته شدند. رصفا برای مرور گذشته، یادآوری اینکه چه تعداد 

زیادی از مردم درگیر بودند، چقدر قوی بودیم.

 Movimento“ ”دانشجویی را تحت نام “جنبش  لنینیستی  مارکسیست  و  انقالبی  دانشجویان حزبی  میالن.  ایالتی  دانشگاه  دانشجویان  مبارزات    .3

studentesco” تشکیل دادند که هم علیه دولت فعالیت می کرد هم متام احزاب پارملانی و همچنین اپوزیسیون های دست راستی و فاشیستی.

servizio d’ordine .4 بخشی از جنبش دانشجویی که وظیفه ی ایجاد و بررسی رشایط تظاهرات ها را بر عهده داشته اند، اما بعد به جنبش دانشجویی 

خیانت می کنند.

5. کاتانگاها بخش شبه نظامی گروه رسویتزیو د اوردینه که وظیفه ی دفاع از معرتضین در تظاهرات ها  در برابر حمالت پلیس و فاشیست ها را بر عهده 

داشتند. اما با خیانت گروه رسویتزیو د اوردینه آن ها هم به رسکوب معرتضین و دانشجویان می پردازند.

6. جنبش انقالبی ژوئن 196۰ در جنوا که با فراخوان به اعتصاب و تجمع از سوی کارگران اسکله ی جنوا و اتحادشان با حزب کمونیست ایتالیا به راه 

افتاد. اعرتاضات پس از زد و خورد های بسیار رسانجام در 19 جوالی منجر  به استعفای دولت فرناندو تامربونی نخست وزیر وقت ایتالیا شد.
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مراسم های خاکسپاری چه؟ آیا مراسم های خاکسپاری را به یاد دارید؟ وقتی یکی از جوانان ما، دخرتان و پرسان 

جوان توسط پلیس، توسط فاشیست ها کشته می شدند. شعله ی خشم، درد عمیق، تنش غیرقابل تحمل، تابوت 

بر باالی شانه برده  می شد. هیچ کس به خاطر... گریه کردن... احساس رشمندگی منی کرد... با مشت های باالبرده و 

گره کرده. و... پرچم هایامن... پرچم های رسخ ما... و... و... شعارهای ما... شعارهایی که ما فریاد  می زدیم را به یاد 

 می آورید؟ آیا آن ها را فقط برای ترساندن پیرزن ها و مغازه داران فریاد زدیم... یا آیا ما کامالً از آنچه  می گفتیم آگاه 

بودیم؟ اگر این روزها آن ها را فریاد بزنیم... ما را به زندان  می اندازند. شام هم آنجا بودید، مگر نه؟ یا شاید نه... 

شاید فقط من و پرسم بودیم که آرامش را مختل و نظم عمو می  را برهم  می زدیم؟

به هرحال، نگاه کنید، من کامال جدی هستم. من  می خواهم پروژکتوری روشن کنم و برخی از تصاویِر تظاهرات 

در اینجا را که با نربدی حسابی به پایان رسید... اینجا... در شهر ما به شام نشان دهم. ممکن است بعضی از آن ها 

را بشناسید... چهره های آشنا. حتی ممکن است خودتان را ببینید!

با شام چنین شوخی خرکی ای کنم.  نباشید: من فقط شوخی  می کنم. من منی توانستم  نباشید. نگران  نه، نگران 

ناگهان یک قاضی از ناکجا - به سبک کالوژرو - ظاهر  می شد. او متام تصاویر را  می گرفت، بالفاصله تحقیقات را 

رشوع  می کرد و صد یا دویست حکم بازداشت صادر  می کرد. و من به عنوان جاسوس حقیقی بلغارستان معرفی 

 می شوم. آرام باشید... آرام باشید.

ای کاش  می توانستید آن چیزی که حاال در رس دارم را بفهمید. دارد مغزم را متالشی  می کند، تالش برای درک اینکه 

از کجا، چه زمانی و چگونه همه چیز رشوع شد. چون،  می دانید، ما در خانه با پرس صحبت  می کردیم. ما قبالً 

صحبت  می کردیم، بحث  می کردیم. معلوم است که ما همیشه هم عقیده نبودیم: گاهی اوقات جر و بحث های 

برای شام هم اتفاق افتاده است، مطمئنم.  شدیدی داشتیم. گاهی اوقات به نتایج خوبی ختم منی شد. مطمئناً 

به عنوان مثال، یک شب او با یکی از دوستانش به خانه آمد. او پرسید:

"مامان، آیا آلدو" )این اسم یک پرس بود( " می تونه چند شب اینجا مبونه؟"

"البته که  می تونه: از دوستای تو همیشه استقبال  می شه. بله، البته".

اما بعد کنجکاو  می شوید. مگر او خانواده ندارد؟ من پرسیدم:

"چه اتفاقی افتاده؟ آیا شام با خانواده تون جر و بحثی داشتید؟" او خجالت کشید... کمی  طفره رفت... اما بعد 

حقیقت روشن شد: آلدو از اینکه قرار بود حکم جلب علیه او صادر شود ترسیده بود.

"پلیس بعضی از هم رزمای سازمانیش رو دستگیر کرده. اما اون چند ساله که از گروه بیرون اومده. حاال دیگه 

هیچ کاری با اونا نداره. به تو قول  می دم مامان، اون کامال بی گناهه".
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بنابراین گفتم:

"اما من منی فهمم. تو، مرد جوون، تو اگر کامالً بی گناهی، از چی  می ترسی؟ فقط کافیه به دیدن یه وکیل بری، اون 

تو رو پیش قاضی  می بره و تو به اون حقیقتو  می گی".

آن وقت پرسم به شدت خندید، انگار که من خنده دارترین داستانی که تا به حال شنیده است را برای او تعریف 

کرده ام.

"مامان، فکر کردی کجا زندگی  می کنی؟ من  می تونم توی روزنامه ها تصورش کنم. مرد جوان بیست و چهار ساله ای 

امنیتی  شدیداً  و  دورافتاده  زندان  یک  به  و  را  می بوسد  او  گریه  می کند،  قاضی  قاضی  می کند.  تسلیم  را  خود 

 می فرستد".

"ببین، پرسم، من واقعاً فکر  می کنم شامها بیش از حد کلی گویی  می کنید. قاضی های راستگو و درستکاری هم 

هسنت".

پرسم دیگر منی توانست تحمل کند - احتامالً به این دلیل که من بعدتر حرف احمقانه ای زدم که هنوز هم منی توانم 

باور کنم که آن را گفته ام. گفتم:

"واضحه، اگه این مرد جوون چیزیو پنهان  می کنه و چیزی برای مخفی کردن داره،  می تونم بفهمم که چرا اینجا 

اومده تا قایم شه".

"مامان، دلیل واقعی"، )و او این را با عصبانیت گفت( "دلیل واقعی اینه که تو به حزب مردم با دست های پاک 

پیوستی. پونتیوس پیالطس7 های این جامعه ی شگفت انگیز با مرد می بسیار احمق. قانون شامره 1: به همه کس و 

همه چیز مشکوک باشید. درگیر نشوید. ایمن بازی کنید. حقوق مدنی." "مواظب باش پرس، آن ها تو را به عنوان 

یک هوادار در نظر می گیرند".

این دولت آشغال وارد رسهای شام شده و باعث روان پریشی شام در برابر... در برابر طاعونی ها. آره. ما مثل 

طاعونی ها هستیم. در قرون وسطی، وقتی کسی بر اثر طاعون  می مرد، دوستان، اقوام و آشنایان او در همون اتاق 

باهاش دفن  می شدن".

بعد، او آرام شد و با صدایی کنرتل شده اضافه کرد:

"برای مدت کوتاهی که هنوز باید در این کره ی خاکی زندگی کنم، منی خوام به خیل خواب ها بپیوندم. باید کاری 

کنم، به هر قیمتی شده".

هامنگونه. "به هر قیمتی". در آن زمان، من برای "به هر قیمتی" او هیچ اهمیتی قائل نشدم. در واقع توجهم را 

7. والی یهودا که گفته می شود برخالف میلش حکم به صلیب کشیدن عیسی را داده است. در کلیسای ارتدکس رشقی از او به عنوان قدیس یاد می شود.
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جلب نکرد. اما حاال، البته، با توجه به آنچه اتفاق افتاده است، واضح شده که این "به هر قیمتی" معنای بسیار 

دقیقی داشته. یکی از روانشناسان سبک..."عقل سلیم"، آلربوونی مانند،8 با سبیل های بزرگ اوگو فوسکولو،9 احتامالً 

نظر  می دهد:

توجه برانگیز،  و  اقدا می خشن  در  انداخنت خود  با  اون  بود.  کرده  تسخیر  رو  پرس شام  تاریکی  از  ترس  "خانم، 

ناامنی های شخصی در مورد حس کم ارزش بودِن خودش رو حل کرده".

برای او ساده است: »آن احمق«، ساده است. من... احساس افتضاحی دارم. احساس  می کنم مثل یک صندوق پستی 

هستم که مردم کارت پستال ها و انواع پیام ها را در آن  می ریزند. من تلویزیون می بینم... مقاالت را  می خوانم، به 

حرف های مردم گوش  می دهم... عده ی معدودی هنوز مایل به حرف زدن با من هستند. و همه ی آن ها سعی 

 می کنند من را متقاعد کنند که نوعی رسطان وحشتناک در مغز پرسم جای گرفته است. که این ایده ی مبارزه ی 

مسلحانه، مانند قارچی سمی، جوانه زده. متاماً خودبه خودی، بله؟ بدون هیچ کسی، بدون آنکه کسی او را کمک 

کند. بدون اینکه کسی کمی  او را تحت فشار قرار دهد. این احمق کم کم بال هایش جوانه زد و تبدبل به فرشته ی 

انتقام شد. ذره ذره. بعد او به تحقق عدالت برای توده های ناتوان، به خواب رفته و احمق به پا خاست. همه اش 

به تنهایی.

نه... من... با احرتام. بدون تکرب، فروتنانه از شام  می خواهم که به شعور من احرتام بگذارید. چطور  می توانسته 

همه ی کارها را خودش انجام داده باشد؟

چطور ممکن است که هیچ کس؟  می گویم هیچ یک از ما، از شام، از آن ها- احساس منی کند که حتی کوچکرتین 

مسئولیتی نسبت به آنچه اتفاق افتاده است دارد؟

آیا باید مقرص آن را خواندن کتاب های اشتباه بدانیم؟ سوءبرداشت هایی از لنین؟ اما محاکمه های منایشی چه؟ 

محاکمه هایی که سال ها به طول انجامید تا توجه ها را از صدها قتل فاشیستی مانند برشیا، بولونیا، مبب گذاری قطار 

ایتالیکوس، میالن و... پرت کنند. آیا این ها تأثیری نداشته اند؟

من  می گویم بی عدالتی ست. بی عدالتی! رسوایی در همه جا، فساد افسار گسیخته؛ هزاران کارگر که از کار بیرون 

انداخته شده اند؛ مردم بی خامنان؛ هزاران نفر از جوانان طردشده و مجرم  شناخته شده.

بس است! متامش کنید لطفا. اذیتم نکنید این چیست؟ یک گردهامیی؟ تا کی قصد ادامه ی این موعظه را دارید؟ 

اوضاع خراب است - ما به خوبی از آن آگاه هستیم. اما شام  می خواهید ادعا کنید که هیچ یک از این موارد تأثیر 

نداشته اند؟ بله!! البته که آن ها تاثیر داشتند.

8. جولیو آلربونی: یک کاردینال و سیاستمدار ایتالیی در دوره ی فیلیپ پنجم.

9. نویسنده و شاعر ایتالیایی.
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متاسفم. برای رشمنده کردن شام عذر  می خواهم. من تقریباً  می توانم حدس بزنم... شام به چه چیزی فکر می کنید: 

"طفلکی بیچاره، او خویشنت دار است: باالخره هرچه باشد یک مادر است. زن بیچاره - با این پرسش، در چنین 

آشفتگی ای منی توانید از او انتظار استدالل سیاسی داشته باشید. بگذارید حرف های دلش را بیرون بریزد، طفلکی 

بیچاره".

نه، گوش کنید... من واقعاً از این چیزها، ]از این[ "طفلک بیچاره" خوشم منیاد. بیایید مثال دیگری بزنیم: یک پرس 

دیگر، دوسِت پرس من، رفیقی که با او بزرگ شده، شخصی استوار و قدرمتند. او فعالیت سیاسی داشت. پرسی 

فوق العاده. یکی از مبارزان اتحادیه ی جوانان کمونیست بود. حاال معتاد به مواد مخدر است. مخدر های سنگین. 

آیا  می توانید توضیح دهید که چه مشکلی برای او پیش آمده؟ در این مورد نیز سوءبرداشت از لنین باعث شده؟ 

روزانه دو گرم هروئین تزریق  می کند.

او تقریباً دوره ی کارشناسی خود را در علوم مهندسی به پایان رسانده بود. قبالً در رشکت پدرش کار  می کرد. اما بعد 

رو به زوال رفت. زمانی که به نظر  می رسید ترک کرده، برای جلوگیری از بیرون رفنت از خانه، خرید و فروش مواد 

مخدر، رسقت و قتل، پدرش سوار ماشین  می شود و - خودش – به دنبال این چیزها  می رود. او با متام فروشندگان 

مواِد منطقه در ارتباط است. همه ی آن ها. دو ماه پیش، پلیس او را گرفت. منظورم پدر است. آن ها او را دستگیر 

و متهم به فروش و نگهداری مواد مخدر کردند. این قانون جدید فوق العاده!! و هیچ یک از افراد خانواده اهمیتی 

منی دهند: نه پرس و نه پدر، نه حتی همرسش. تا چندوقت پیش، آن خانواده ترجیح  می دادند رسشان برود اما 

آبرویشان از دست نرود. حاال آن ها اهمیتی منی دهند. آنها فقط دو نفر بدبخت هستند که توسط پرس معتاد خود 

به بردگی گرفته شده اند.

قبل از اینکه بفهمم پرسم تروریست است، فکر  می کردم: "اگر جای آن ها بودم، او را با زنجیر  می بستم و در خانه 

حبس  می کردم. آره، او را به صندلی زنجیر  می کردم و رسش را با چکش خرد  می کردم" به هیچ وجه ممکن نیست 

برای او مواد بخرم! همه اش تقصیر آن هاست. آن ها با او خیلی نرم بوده اند. لوسش کرده اند.

چند روز پیش، با آن زن مالقات کردم... ما درباره ی تجربه و درد خود صحبت کردیم. در جایی از حرف هایامن 

گفت: "من به تو حسادت  می کنم، حداقل پرست به یه چیزی باور داره. پرس من فقط به رسنگ و مواد اهمیت 

 می ده".

"چی می گی؟ این وحشتناکه. پرسم به یه مدینه ی فاضله ی احمقانه اعتقاد داره. پرسم به مردم شلیک  می کنه، اون 

یه قاتله. پرس تو به کسی جز خودش آسیبی منی رسونه".

"واقعاً اینطور فکر  می کنی؟ به ما دو نفر نگاه کن: آیا من و شوهرم هنوز شبیه انسانیم؟ آیا ما زنده ایم؟ مطمئناً 

هیچ کس پرسم رو به خاطر از بین بردن ما دستگیر منی کنه. به ما دو نفر نگاه کن: ما ارواح هستیم. اگر  می تونستم 
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به زمان بارداری برگردم، سقطش  می کردم. لعنت به اون!"

او با چنان احساسی گفت "لعنت به اون" که هنوز از فکر کردن به آن مو بر تنم سیخ  می شود.

"من هم چنین احساسی دارم. فکر می کنم اگر بچه ی دیگه ای جز اون داشتم خفه اش  می کردم. به تو قول  می دم. 

همه اش تقصیر اون حرومزاده هاییه که افسانه ی مادری رو ساخنت".

من برای مالقات پرسم به زندان ساردینیا1۰ رفتم.

درون خودم چنان خشمی داشتم. که فکر می کردم یک قطره اشک هم از من نصیبش نخواهد شد. حتی یک چکه. 

به او خواهم گفت: " این دقیقاً چیزی است که سزاوارش هستی، ای متعصب. حاال راضی هستی؟" نه حتی این را 

هم به او نخواهم گفت.

بدون بروز هیچ احساسی، بدون ترحم، چون من رفتم... رفتم به دیدن جسد یکی از آن پلیس های جوانی که 

توسط هم رزمان پرسم کشته شده بود. بله، من به اتاق تدفین رفتم. چون شکایت کردن از چیزی که با آن مواجه 

نشده ای آسان است .

به زندان رسیدم، یک زندان  بسیار امنیتی. حتی از بیرون ترسناک بود، چه رسد به داخلش. من چند جعبه داشتم 

که غذا و لباس در آن ها بود. جلوی پنجره ای که به من گفتند بروم رفتم. افرس به من گفت:

"خانم، ببخشید اجازه ندارید هیچ چیزی رو با خودتون داخل بربید. طبق مقررات، ماده ی 9۰"

"خب، اما... من فقط مقداری غذا آوردم. طبق مقررات زندان، همه چی به درستی بسته بندی شده".

"ببخشید. ماده ی 9۰"

"باشه پس..."

رفتم و گوشه ای نشستم. دیگر خانواده ها به همین راحتی تسلیم منی شدند: بعضی از آن ها داد  می زدند و فریاد 

 می کشیدند و عصبانی  می شدند. به خصوص یک زن در حین بحث با یک پلیس فریاد  می زد:

"پرسمو تروریست صدا نکنید. پرسم یه مبارز کمونیسته!"

من برای او ترسیدم. بعد آن ها زن دیگری را برگرداندند. گفتند برود و من منی فهمیدم چرا. پرسش آنجا بود، و او 

اجازه ی مالقات داشت. آن ها... آن ها اجازه ی ورود به او ندادند. و او مجبور شد متام راه را به روستای کوچک خود، 

که در شامل رجو نل امیلیا11 بود، برگردد. چهار خانواده ی دیگر نیز برگردانده شدند زیرا افرادی که  می خواستند با 

1۰. جزیره ای در غرب ایتالیا

11. شهری در شامل مرکزی ایتالیا.
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آن ها مالقات کنند به زندان دیگری منتقل شده بودند، ولی... هیچ کس به آن ها منی گفت کدام زندان. خوش شانس 

بودم. من اجازه ی مالقات داشتم؛ پرسم آنجا بود و آن ها اجازه دادند وارد شوم.

اول وارد اتاق کوچکی شدم. آنجا یک زن مسئول تفتیش بود. او گفت:

"لخت شو".

من نفهمیدم، گفتم:

"منظورت چیه، لخت شم؟"

"خانم متام لباساتونو درارید. برای جستجوی واژن و مقعد".

"شام حتام شوخی  می کنید. چرا باید چنین کاری رو کنم؟... خیلی نفرت انگیزه. به چه حقی از من  می خوای؟ منو 

قبالً با فلزیاب گشنت. به غیر از این لباس و کیف دستی چیزی ندارم. قراره از پشت شیشه با پرسم صحبت کنم. 

این فقط آزار و اذیت و خشونته".

"مقررات زندان، ماده ی 9۰. اگر  می خوای بری تو، لباستو در بیار؛ در غیر این صورت  می تونی بری خونه".

فهمیدم. فکر  می کنم همین است. تصورش کنید... حتامً  باید تصورش کنید. احساس کردم با من مثل یک حیوان 

رفتار  می شود. لخت شدم، اما در متام مدت با خودم فکر  می کردم:

"خب، پس، من لخت  می شم. اما من به شام  می گم پشیمون می شید، به شام قول  می دم. به محض این که از اینجا 

خارج شدم گزارش  می دم. به روزنامه ها  می نویسم. بله خواهم نوشت".

اما بعد فقط خنده ام گرفت: برای روزنامه ها بنویسم؟ اما کدام روزنامه قرار است چیزی را منترش کند که من اکنون 

تجربه  می کنم؟ من ... من فقط مادر یک تروریست هستم. 65٪ از مردم ایتالیا طرفدار مجازات اعدام هستند... 

من... پاهایم را باز کردم و اجازه دادم کارش را ادامه دهد.

"سنجاق رس، گردنبند، ساعتتونو دربیارید، کیف دستی، سیگار و چیزای دیگه رو اینجا بذارید و قفل کنید. بفرمایید: 

کلید رو بردارید. از این طرف لطفا".

وارد شدم: راهروهای طوالنی، میله های آهنی، گیت ها، کلیدها. من هرگز این همه آهن را در یک مکان ندیده 

بودم.

رسانجام وارد یک... سالن عظیم شدم، که از وسط با یک الیه شیشه از کف تا سقف تقسیم شده بود. یک شیشه ی 

بسیار ضخیم. این شیشه هر چهار فوت با یک میله ی آهنی تقسیم  می شود، تا محدوده ی شام مشخص شود. در 

آن طرف شیشه زندانیان بودند. در این طرف، مردان، زنان و اقوام فریاد  می زدند تا صدای خود را به گوش برسانند. 
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نه تلفن داخلی بود، نه میکروفونی، هیچ چیز. پر از هیاهو، مثل حضور در یک ایستگاه راه آهن شلوغ بود.

"پرسم کجاست؟ ببخشید. کجا...؟"

تقریباً بالفاصله او را  می بینم. او آنجاست، پشت آن ورق شیشه. من به سمتش می روم او اینجاست... من بارها 

و بارها به او نگاه  می کنم. او را نه از روی صورتش... که متورم و کبود است، بلکه از روی بلوزش  می شناسم... 

دستانش را در جیب هایش نگه داشته... هیچ وقت دستانش را از جیب بیرون نیاورد. علت را بعداً فهمیدم... در 

حین انتقال آن ها را شکسته بودند. نه به خاطر شورش، به هیچ وجه. آن ها را سوار یک ون کرده و مورد رضب و 

شتم قرار داده اند. یا اینکه، آن ها مورد رضب و شتم قرار گرفته و سپس سوار ون شده اند. چند سال... چند سال 

خواهد گرفت؟ 2۰؟ 3۰؟ آیا این مجازات کافی نیست؟ چرا این همه... این شیشه... این همه رضب و شتم؟ چرا 

به محض دستگیری آن ها را درجا منی کشید؟ فقط به رس آنها شلیک کنید.

البته نه، منی شود این کار را انجام داد. متاسفم. من مدام فراموش  می کنم که ما در یک کشور دموکراتیک زندگی 

در  کامل،  به طور  تروریست ها  آنجا  در  هستند.  بهرت  خیلی  موارد  این  در  آملانی ها  تئوری.  لحاظ  از   می کنیم... 

اشتوتگارت،12 کشته  می شوند.

از پشت شیشه به پرسم نگاه  می کنم. بچه ی من.  می دانید، اولین باری که او را دیدم، هنگا می  که او تازه متولد 

شده بود، باز هم او را از پشت شیشه، شیشه ی اتاق آسپتیک )اتاق اسرتیل( در بیامرستان متاشا کردم. منی دانم شام 

هم متوجه شدید یا نه: پرسم بزرگ شده، مرد شده است، اما من هنوز او را بچه  می بینم. حتی وقتی خواب او را 

 می بینم، همین طور است. من همیشه در خواب بچگی های او را  می بینم.

چند شب پیش خواب دیدم که او را به دادگاه کشانده اند: او به همراه دو رسباز مسلح وارد دادگاه شد. دو طرف 

او را گرفته بودند. به نظر پنج ساله  می رسید... نه بیشرت.

وقتی مرا دید، سعی کرد... لبخند بزند. اما به گریه افتاد. قاضی به من گفت:

"خانم، لطفاً، اونو بلند کنید و وادارش کنید گریه نکنه؟ وگرنه مجبور  می شم دادرسی رو تعلیق کنم. باید ازش 

سوال کنم".

آن ها مرا در جایگاه شاهد، جلوی میکروفون نشاندند.

"خانم باید همکاری کنید".

12.  شهری در آملان که زندان فوق امنیتی اشتام هایم در آن قرار دارد. رهربان فراکسیون ارتش رسخ آملان در این زندان به بند کشیده شده بودند. اولریکه 

ماینهوف در 9 مه 1976 و آندره آس بادر، گودرون انسلین و یان کارل راسپه در 18 اکترب 1977 در سلول های این زندان کشته شدند. پلیس دلیل مرگ 

متامی آنها را »خودکشی« اعالم کرد.

https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/
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"ببخشید. قربان باید چه همکاری ای کنم؟"

"شام باید پرستونو راضی به  همکاری کنید. ما جوون بودن اونو در نظر می گیریم. اون باید همه ی چیزهایی که 

 می دونه رو به ما بگه: اسم ها، فامیل ها، آدرس ها. به عبارت دیگه، اون باید توبه کنه. باید گزارش بده".

"پرس من یه تواب، یه خائنه؟"

دقیقاً خانم. به فیورونی،13 به ساندالو14 فکر کنید. اونا جنایات ناگفتنی ای مرتکب شدن، اما وقتی تصمیم گرفنت با 

مقامات همکاری کنن، ما اونا رو آزاد کردیم. حاال اونا خوشبخت، ثرومتند و خارج از کشورن".

"اما قربان، پرسم به تازگی به بریگاد رسخ15 پیوسته. خودتون اینو گفتید. این اولین اقدام اونه".

"بله. اما متاسفانه این به نفع پرس شام نخواهد بود. این قانون جدید درباره ی راپورت دهنده ها فقط مزیتیه برای 

کسایی که دسته های مسلح رو سازماندهی  می کنن، کسایی که شخصاً عضوگیری و اونا رو مسلح کردن، کسایی 

که تعیین  می کنن که به کدوم پاها و کدوم رسها باید شلیک شه. ساواستا16 رو به یاد بیارید، خانم: چه منونه ی 

شگفت انگیزیه. اون 17 نفر رو به قتل رسوند و 24۰ نفر رو لو داد. اون به معنای واقعی یه توابه. طی چند سال 

آزاد می شه. بله، معلومه که ما افرادی مثل اونو به سال ها زندان محکوم  می کنیم، اما دو سال دیگه بیرون می یاد. 

اون وقتی به دادگاه  می یاد تا شهادت بده – همین طور باربونی،17 پسی18 و ویسکاردی19 - مأمورا2۰ از اونا استقبال 

می کنن. حتی ما قاضیا هم به نشونه ی احرتام  می ایستیم. به زودی برای اونا رسود ملی می نوازن!"

"به هرحال، بیاین به مورد خودمون برگردیم... به پرس شام در اینجا. بیاین ببینیم که آیا  می تونیم کمی  به اون کمک 

کنیم. اینجا لیستی از اسا می داریم: اون باید مشخص کنه کدوم یکی رو  می شناسه. اگر اونا رو شخصاً مالقات 

نکرده، مهم نیست. حتی اگه فقط از اونا چیزی شنیده، کفایت  می کنه. اما، اگر واقعاً از اونا اطالعی نداره، خیلی 

هم مهم نیست، چون ما اونا رو دستگیر می کنیم، و بعد خواهیم دید که نتیجه ی دادگاه چی  می شه".

"اما قربان، منظورتون از این که »خواهیم دید که نتیجه ی دادگاه چی  می شه« چیه؟ به این ترتیب ممکنه افراد 

بی گناه متهم دونسته شن؛ انفجار  می شه".

در خواب، هامنطور که کلمه ی "انفجار" را گفتم، درست مثل این بود که یک کلمه ی جادویی گفته باشم. از زیر 

13. Fioroni
14. Sandalo

Brigate Rosse .15 یک گروه مارکسیست لنینیست ایتالیایی که در دهه ی 7۰  و 8۰ میالدی عملیات نظامی مهمی را صورت داد.

16. Savasta
17. Barboni
18. Peci
19. Viscardi

Carabinieri .2۰ یک واحد نظامی و از واحدهای اجرای قانون در ایتالیا است که مسئولیت انتظامی هم از سوی وزارت دفاع ایتالیا و هم از سوی 

وزارت کشور ایتالیا به آن سپرده شده است.
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صندلی قاضی، دود رشوع به بیرون زدن کرد. ترسیدم.

"این چیه؟ مبب گذاریه؟"

"نه. آروم باشید. این فقط بخار شیرای رادیاتوره".

مأمورها روی من پریدند.

"خانم، پرست دیگه روی پات نیست. پرست کجاست؟ شام مسئول اون هستین؛ شام مسئولیت پرس متهم تونو 

برعهده داشتین. بچتونو کجا قایم کردین؟"

"یک دقیقه صرب کنید. من کاری نکردم. من دنبالش  می گردم".

زیر دود به زمین افتادم. بچه ام را آنجا پیدا کردم. او را گرفتم.

"قربان، اون اینجاست. وای خدای من! نه، این منی تونه پرس من باشه. این پرس معتاده. بدنش پُره سوختگیه و داره 

خونریزی  می کنه. چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟"

"اونا منو شکنجه کردن. همه جای منو سوزوندن، بیضه هام رو هم سوزوندن. اسم پنج پلیس رو دارم که می خوام 

گزارششونو بدم".

اونو گرفتم. تحویل شام  می دمش. من وظیفه ی خودمو  این هم پرس من. من  قربان،  "ساکت! خفه شو. خفه! 

به عنوان یه شهرونِد مسئول که به نهادهای دموکراتیک  اعتامد داره انجام دادم. بفرمایید، آقا... اوه، متاسفم، قربان. 

من اونو خیلی محکم گرفتم. من اون رو خفه کردم. اون مرده".

]پایان[

منبع: آرشیو داریو فو

http://www.geocities.ws/dariofoarchive/mother.html
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