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ﭘﯿﺎم »دارﯾﻮ ﻓﻮ« ﺑﺮای روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﺎل 2013

در روزﮔﺎراﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﮐﮫ طﺎﻗﺖ ﺷﺎن از دﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان »ﮐﻤﺪﯾﺎ دل آرﺗﮫ« ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮥ آﻧﮭﺎ را از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وﺟﻮد »ﺑﺤﺮان« ]اﻗﺘﺼﺎدی[ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ،
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺷﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارھﺎ ھﻢ دﯾﮕﺮ
ﭼﻨﺪان دﻟﻮاﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﮫ و طﻌﻨﮫ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﺮف ھﺎی ﺷﺎن.
در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ روزﮔﺎر ،اﻓﺮادی ﮐﮫ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در راس ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزﯾﮕﺮان -ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن
زﯾﺎدی ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ -ﺑﺎ دردﺳﺮ زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان »ﮐﻤﺪﯾﺎ دل آرﺗﮫ« در ﻗﺮن ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت رخ داد ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮی
ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎھﺎی اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ؛ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﮭﺮ رم ،ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﮫ
اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ »ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪس« ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎپ اﯾﻨﻮﺳﻨﺖ ھﻔﺘﻢ ) (Pope Innocent XIIﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺼﺮاﻧﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح طﺮﻓﺪار ﺑﻮرژوازی و ﺣﺎﻣﯽ ﻋﻤﺪۀ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ،در ﺳﺎل  1697دﺳﺘﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮ  Tordinonaرا داد؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد اﺧﻼق ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
اﺟﺮاھﺎی وھﻦ آﻣﯿﺰ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
در ھﻤﯿﻦ دورۀ ﺿﺪ اﺻﻼﺣﺎت ،ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﮐﺎرﻟﻮ ﺑﻮروﻣﺌﻮ ) (Carlo Borromeoﮐﮫ در ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ و ﺧﻮدش
را وﻗﻒ رﺳﺘﮕﺎری "ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﻼن" ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎن »ھﻨﺮ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ و »ﺗﺌﺎﺗﺮ« ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﻈﮭﺮ ﺗﻘﺪس ﺷﮑﻨﯽ و ﺑﻄﺎﻟﺖ ،ﺧﻂ روﺷﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
او در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻓﻈﮫ ام ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻧﻈﺮش را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد:

" ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺰم ﺑﺮ رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻋﻠﻒ ھﺎی ھﺮز ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺮای در آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎوی ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺮم آوری ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻣﺮدم ،ﻣﻨﺘﮭﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﮐﺮده اﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻦ ھﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺎ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﯾﻢ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﮔﺮاﻧﮫ ﺣﯿﻠﮫ ای ﺗﺎزه را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.

آﻧﭽﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر در روح ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﻨﺎن ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ! و ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺮاه ﺷﻮد و ﺑﺮ زﺑﺎن آﯾﺪ ،ﺑﺮای ذھﻦ ﻧﻮﺟﻮان ھﺎ و دﺧﺘﺮﮐﺎن ﺟﻮان ﻣﺨﺮب ﺗﺮ از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯽ ﺟﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه
در ﮐﺘﺎب ھﺎﺳﺖ! ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺷﮭﺮھﺎﯾﻤﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ؛ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺑﺪن ھﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارواح ﺷﺮﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﻢ" .
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ »ﺑﺤﺮان« در اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﯾﮏ »ﺷﮑﺎر ﺟﺎدوﮔﺮان« ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﺮﮔﺮدان و از
ﻣﺎ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ھﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ :ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ِ
وطﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً از د ِل اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و اﺿﻄﺮار ھﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺼﻮرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
دارﯾﻮ ﻓﻮ
ﻣﺘﺮﺟﻢ :آذﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮥ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ و ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺒﻊ ) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮥ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ«(
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

