
اینیاتسیو سیلونه، یکی از نام اوران ق�رن گذش�ته، در ط�ول زن�دگی خ�ود  کتاب ه�ای مع�روف  بس�یاری را
نگاشت. اما دو رمان اول وی، فونتامارا و نان وشراب بنا به گفته عده ای از منتقدان ادب�ی  از مش��هورترین
کتاب های ضدفاشیستی آن دوره  و نیز تمام دوران جنگ سرد محسوب می ش��دند و  ب��ر تع��داد زی��ادی از
نیروهای رادیکال جهان تأثیر بسزایی برجا گذاشتند. اکثر منتقدان بر ای��ن نکت��ه تواف�ق دارن��د ک��ه ن�ان و
شراب شاهکار سیلونه محسوب می شود. سیلونه در این کتاب ایده های سوسیالیستی و مسیحیت اولی��ه
را در هم ترکیب نموده و آن را در بهترین وجهی در زندگی روزمره یک کمونیست فراری که با لباس مبدل
ی�ک کش�یش خ�ود را در یک�ی از روس�تاهای ایتالی�ا پنه�ان نم�وده اس�ت، ب�ه نم�ایش می گ�ذارد. اگرچ��ه
کتاب های سیلونه مملو از ایده های مذهبی است اما این امر مانع از استقبال نیروهای غیرمذهبی از آثار

وی  نگشت.  بسیاری از رادیکال های غیرمذهبی در سراسر دنیا شیفته نوشته های وی گشتند.
با این وجود سیلونه در کشور خ�ود ایتالی�ا و خصوص�ا ن�زد منتق�دان ادب�ی آن کش�ور محبوبی�تی را ک�ه در
آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر یافت، را هرگز نی�افت. علوه ب�ر ای�ن، همچن�ان ک�ه خ�ود نی�ز اذع�ان
می کرد، در زندگی وی راز بزرگی نهفته بود. کمتر از هشتاد سال پیش، جورج ارول در مورد سیلونه گفت
ک��ه «او  انقلب��ی و م��رد درس��تکاری اس��ت» و بن��ا ب��ه گفت��ه اورول «یک��ی از کس��انی اس��ت ک��ه از ط��رف
کمونیست ها متهم به فاشیست بودن، و از طرف فاشیست ها متهم به کمونیس��ت ب��ودن می گ��ردد.»، ام��ا
این شک و تردید همچنان پس از هشتاد سال بر جای خود ب�اقی اس�ت. آی�ا س�یلونه ی�ک خ�ائن، ح�امی
فاشیست ها و جاسوس موسولینی بود؟  آیا او که  از طرفداران پروپا قرص سوسیالیس��م اخلق��ی ب��ود، در
عمل به  اصول خود خیانت می نمود؟  آیا وی قدیسی بود در لباس یک رمان نویس و ی��ا ش��یطانی ب��ود در
لباس��ی مب��دل؟و ی��ا هیچی��ک؟  و از هم��ه مهم ت��ر آی��ا می ت��وان س��یلونه رم��ان نویس  ب��ا هم��ه زش��تی ها و
زیبایی هایش از اثاری که توسط او تولید شده است، را مجزا نمود؟  آیا آثار س��یلونه در دوران جن��گ س��رد
وظیفه معینی را بر عهده داشتند و پس از آن بایستی این آثار را به بوته فراموشی سپرد؟ و ایا حال که این

گرد و غبارها نشسته است می توان به آثار وی از زوایای دیگری نگریست؟
) می کذرد، شاید بهانه خوبی باشد که بر آثار سیلونه۱۹۳۶امسال که هشتاد سال از انتشار نان و شراب (

و زندگی او از جنبه های کامل   گوناگون بنگریم. آنچه قطعی است اینکه روایات طرفداران و مخالفین وی
با هم تفاوت  های زیادی دارند. 

 در قسمت اول این سری از مقالت ، وانیسا کوک  نگاهی دارد بر انگیزه های م��ذهبی س��یلونه و ت��أثیر آن
بر چپ های آمریکا. بخش ه�ایی از ای�ن مق�اله ب�ه خ�اطر ط�ولنی ب�ودن و پرداخت�ن ب�ه جزئی�ات تح�ولت

نیروهای چپ مذهبی آمریکا در اواسط سده گذشته حذف شده است.    



هشتاد سال پس از نان و شراب
سوسیالیسم مسیحی اینیاتسیو سیلونه

نوشته: وانیسا کوک
برگردان: رضا جاسکی

۳۰۲۶تعداد کلمات: 

، ایروینگ هاو روشنفکر آمریک�ایی و از بنیادگ�ذاران  مجل�ه دیس�نت ب�رای دی�دن۱۹۵۷در تابستان  سال 
رمان نویس سیاسی محبوب خود، اینیاتس�یو س�یلونه  از نیوی�ورک ب�ه رم  مس�افرت نم�ود. ه�او چنی�ن ب�ه
خاطر می اورد « با وجود آنکه م�ا می دانس�تیم ک�ه دارای  بس�یاری از ای�ده ها و برخ�ی از تج�ارب مش�ترک
هس��تیم، م��ا مش��کل معم��ول  ش��روع  ص��حبت را داش��تیم.»  س��یلونه در تلش ب��رای رس��یدن ب��ه قل��ب
خویشاوندیشان، هاو را واداشت که ابتدا شروع کند. او پرسید «شمااولین بار کی سوسیالیست ش��دید؟»
هاو پاسخ می دهد، در سن چهارده سالگی. سیلونه با هیجان شروع به خنده می کند «شما هم-شما هم
در این سن شروع کردید؟» یخ ماجرا شکسته شده ب�ود.  ب�ا وج�ود آنک�ه س�یلونه در ابت�دای ق�رن در ی�ک

۱۹۲۰منطقه روستایی کاتولیک  ایتالیا بدنیا آمده بود، و هاو، یک یه��ودی س��کولر ک��ه در برانک��س ده��ه 
پرورش یافته بود، علیرغم آنکه  آن دو در دنیاهای متفاوتی بزرگ ش�ده بودن��د، پیون��د مش��ترکی داش��تند.
آن چنان که هاو در خاطرات خود خلصه می کند «برخی از خواس�ت های مش�ترک ب�ا ج�وانی م�ا ارتب��اط

داشت.»
 هاو و سیلونه در نتیجه فساد کمونیس�تی آرزوی مش�ترک  ب�ازپس گرفت�ن هس��ته اخلق��ی۱۹۵۰در دهه 

سوسیالیسم را داشتند.  هاو تعهد خود به سیاست چپ را در ط�ی ب�زرگ ش�دن در ی�ک محل�ه یه�ودی در
شرق برانکس و سپس در کالج شهر به عنوان پیرو ماکس شاختمن تروتسکیست، کسب کرده بود. با این
حال رمان نویس ایتالیایی که در باره دهقانان مسیحی کوهستان های ابروزو می نوشت، از برخ�ی جه�ات
اساسی  یاداور شرایط وی بود. هاو در خاطراتش بیاد می اورد «همان ق���در...که س��یلونه نمی توانس��ت از
موضوعاتی که او را انتخاب کرده بودند اجتن�اب کن�د، م�ن نی�ز نمی توانس�تم از اث�ار وی ک�ه م�را انتخ�اب
کرده بودند، اجتناب کنم». «پرسش های وی، سؤالت من بودند.» به زودی معلوم شد که  ن��ان و ش��راب،

 منتشر گشت، الهام بخش ترین اث�ر وی ش�د. ه�او ان�را  «ش�اهکار»۱۹۳۶دومین رمان سیلونه که در سال 



 منتش��ر گش�ت، «هن��وز ب�اور۱۹۳۳سیلونه نامید. در حالی که اولین رمان سیلونه، فونتامارا ک��ه در س�ال 
مارکسیس�تی راهنم�ایش ب�ود»، ن�ان و ش�راب  ه�او  را ب�ه فک�ر چی�زی ن�و می ان�داخت: ی�ک ن�وع پس�ت-
مارکسیسم، فرمی اخلقی از سوسیالیسم که در فضای بین بوروکراس�ی و انارش�ی می توانس�ت ش�کوفان

 می شود. 
نان و شراب داستان یک انقلبی، پیترو اسپینا است که برای جلوگیری از دستگیر شدن  با لب��اس مب��دل
کشیشی در میان دهقانان زندگی می کند. اسپینا ب�ه هنگ�ام پنه�ان ش�دن، ط�ی م�راوده ب�ا روس�تائیان و
مشاهده اشتیاق انان ب�ه ج�امعه و تغ�ذیه روح�ی، تش�خیص داد ک�ه سوسیالیس�م و ارزش ه�ای مس�یحی
دارای من��ابعی مش��ترک هس��تند. س��یلونه، از بنیان گ��ذاران ح��زب کمونیس��ت ایتالی��ا، ک��ه ب��ه خ��اطر
سیاست های رادیکال گذشته خ�ود در س�ویس در تبعی�د زن�دگی می ک�رد -و ج�ایی ک�ه کت�اب  اولی�ن ب�ار
منتشر شد-در تلش ب�رای بهب�ودی و ره�ایی از ی��ک م�ورد ش�دید س�ر خوردگی و ناامی��دی ب��ود. س��یلونه
توضیح می دهد که رمان های او از یک «ضرورت مطلق  شهادت به»، نه فقط ظلم و ستم فاشیس���ت ها،یا
ریاکاری اخلقی کمونیست ها، بلکه  شرایط و تجربیات دهقان�ان در منطق�ه ب�ومی وی، اب�روزوی ایتالی�ا،
سرچشمه می گرفتند.   رمان فقط یک شهادت نبود بلکه تجربه ای بود در آنچه که هاو «درمان اخلق��ی»

می نامید.
سیلونه اگرچه از شکست مارکسیسم  سبک شوروی برای آزادی توده ها تصفیه و تزکیه شده بود، با وج��ود
این  هنوز در سوسیالیسم زمینه های رستگاری را می یافت. او نتیجه می گرفت، سوسیالیس��م پیش ف��رض
دموکراسی است؛ دموکراسی وابسته به جامعه است؛ و رشد  جامعه بر پایه ساده ترین اقدام های انسانی-
مراقبت از بیمار، شکستن نان ، و تقسیم شراب-است. نتیجه سیلونه ای��ن ب��ود ک��ه ای��ن رفت��ار امیخت��ه ب�ا
حبت نیز بنای مسیحیت را تشکیل می داد- نه مسیحیت ماورا ط��بیعی، نه��ادی و ی��ا اعتق��ادی، عشق و مح
بلکه نوعی  تجربه مقدس ذاتی که تمرین همبستگی اجتماعی ب�ود. س�یلونه نوش�ت، «مس�یحیت ب�دون
اسطوره، به ذات اخلقی اش تقلیل می یابد. «در معنای ب��رادری مس��یحیت و از خ��ود گذش��تگی غری��زی
نسبت به فقرا، هم�ان طور ک�ه م�ن گفته ام، ن�وعی وف�اداری ب�ه سوسیالیس�م وج�ود دارد. ...م��ن آن را در
سنتی ترین شکلش به کار می گیرم: اقتصادی در خدمت  انسان، نه در خدمت دولت و یا هر  نوع  ترفن��د

 را تحم�ل۱۹۳۰ و  ۱۹۲۰قدرت .» سیلونه ب�ا اب�راز امی��دواری از اینک��ه سوسیالیس�م ص�دمات دهه ه�ای 
خواهد کرد نتیجه می گیرد، «من فکر نمی کنم که  به هیچ وجه این نوع از سوسیالیسم برای م�ن عجی�ب

و غریب باشد.»
سیلونه ح�ق داش�ت. چه�ار ه�زار مای�ل  دورت�ر در  آن ط�رف  اقی�انوس اطل�س، بس�یاری از رادیکال ه�ای



آمریکایی به  دنبال گزینه ای به جای دکترین کمونیستی بودند. جلودارترین آن ها، روشنفکران نیویورکی
مانن�د ه�او، ل�وئیس کوس�ر، و دوای�ت مک دونال�د،  منزج��ر از دول�ت غیراخلق��ی و ق�درت حزب�ی بودن�د.
مک دونالد در مرور خود از کتاب «مدرسه دیکتاتورها»ی سیلونه نوشت: «اهمی��ت ان، درس��ت مانن��د اث��ر
قبل تر او نان و شراب، این است که آن در رابطه با مجموعه ای از ارزش ها-انسانیت و ص��داقت ، و از نظ��ر
فکری پیچیده ای- برای پدیده های سیاسی امروز است.» همچنین آثار س�یلونه ب�ر دروت�ی دی، ای ج�ی
ماستی، و شخصیت های چپ مانند استاوتن لیند و ت�ام های�دن، ک�ه همگ��ی رم�ان نویس ایتالی�ایی را ب�ه

خاطر بینش وی در مورد عناصر بنیادین  سوسیالیسم جامعه گرا ستوده بودند،  تأثیر داشتند. 
جای هیچگونه شگفتی نیست که رادیکال های مذهبی مانند دی و ماستی سیلونه و آثار وی را به آغ��وش
کش��یدند. ام��ا مط��الب ص��ریحا  مس��یحی س��یلونه ب��رای سوسیالیس��ت های س��کولر نی��ز ج��ذبه داش��تند-
رادیکال هایی که در پی القاء سیاست های چپ با مف�اهیم معن�وی و احس�اس عمیق ترع�دالت اجتم��اعی
بودند. تمرکز انان بر ویژگی های اخلقی و حتی مذهبی  نوشته های سیاسی سیلونه نش��ان می ده��د ک��ه
تأثیر  نان و شراب  بر آن ها، نه علیرغم تم های مسیحی اولیه آن،  بلکه  به دلیل آن تم ه�ا ب�ود. ب�رای ه�او،
س��یلونه «تلش مش��تاقانه ب��رای ش��رایط از دس��ت رفته آن زن��دگی س��اده ای، ک��ه در آن ف��رد ممک��ن ب��ود
بتواندمنابع اخلقی را بیابد، و انچه که دیگر سیاست نمی توانست آن را ارزانی کند» را نش�ان می داد. ب�ه
عبارتی دیگر، سیلونه سوسیالیسم را به عناصر بنی��ادین آن در تجرب��ه انس�انی تجزی��ه ک�رد و ی��ک ض��ربت
اخلقی بی شائبه، یک منبع معنوی بسیار قدیمی را  آشکار نمود که  معنایی  جهانشمول برای یک نسل
یافته بود، نسلی که هاو « نسل ضرب و شتم دیده و گیجی» می نامید  که « با نوک انگشتانش خ�ود را ب��ه

لبه یک آرمان آویزان نموده بود» .
استاتن لیند در خاطرات خود به یاد می اورد: «احساس فزاینده من در مورد اینکه انقلب بای�د ب��ه ن�وعی
هم مارکسیستی و هم اخلقی باشد، در یک کتاب بیان شده ب�ود و در آن، «ی��ک انقلب��ی کمونیس�ت ب��ه
شکل کشیش خود را پنهان می کند، و در  عمل مجبور می شود به این امر توجه کن��د ک��ه چگ��ونه ای��ن دو
بخش تجربه-مارکسیسم و مسیحیت-ب�ا ه�م ج�ور می این�د. م�ن نی�ز نی�از ب�ه چنی�ن ترکی�بی را احس�اس

 ، لیند  در سیلونه الهام بخشی برای کن��ش مس��تقیم و بی��درنگ، ن��ه مخ�رب بلک��ه۱۹۴۰نمودم.» در دهه 
سازنده- عملی رورزمره برای رفاقت و شفقت در جامعه می یابد. 

این درخواست برای ارزش های اخلقی و یک جامعه مشترک است که چهره ه�ای متف�اوتی چ�ون  ه�او و
لیند-اغلب مخالف ایدئولوژیک یکدیگر در بحث ویتنام و دیگر مسائل روز- را در تحسین ش��ان از س��یلونه
با هم متحد می ساخت. همان طور که لیند تأکید می کند، «یک پایه  مشترک، یک دیدگاه  اص��لی نی��از ب��ه



آن دارد  ب�ه گ��ونه ای  بی�ان گ�ردد» ک�ه سوسیالیس�ت ها را واقع�ا  متح�د نمای�د و آن ه�ا را ب�رای فرارفت�ن از
تفاوت ها به چالش کشاند. سیلونه با بازگشت به هسته اخلق��ی سوسیالیس��م، آن پ��ایه مش��ترک را نش��ان
داد.  او استدلل نمود که ب�ه منظ�ور حرک�ت ب�ه جل�و و مق�ابله ب�ا معض�لت سیاس�ت  پ�س از جن�گ، ف�رد
بایدابتدا به عقب برگردد و مجددا  بر ارزش های اساسی که منبع عمل انقلب�ی هس�تند تأکی�د نمای�د. در
روند ایجاد اخلق جدید همبستگی، این سوسیالیست های سکولر کش�ف کردن�د ک�ه خ�دمت ب�ه ه�ر دو
نیازهای مادی و معنوی انسان ممک�ن ب�ود؛ و هم�ان طور ک�ه ال�بر ک�امو  زم�انی ش�گفت زده گش�ته ب�ود،

ممکن بود به  یک قدیس بدل شد بدون آنکه به خدا باور داشت.
 سکوندینو ترانکیلی، مردی که بعدها به۱۹۰۰سیلونه به نوبه خود با باور به خدا بزرگ شده بود. در سال 

نام اینیاتسیو سیلونه معروف گشت، در یک خانواده زمیندار کوچ�ک ب�دنیا آم�د و در منطق��ه کوهس�تانی
جنوب ایتالیا در ابروزو که توسط دهقانان فقیر کاتولیک اح�اطه ش�ده ب�ود، ب�زرگ ش�د. س�یلونه توص�یف
می کند که «خصوصا شرایط زندگی انسانی در آنجا دشوار بود». « در آنجا درد همیش��ه ب��ه عن��وان اولی��ن
قانون در میان قوانین طبیعی پذیرفته شده بود، و به خ�اطر آن از  ص�لیب اس��تقبال ش�د و ب��ه آن اح��ترام
گذاشته می شد.»  سیلونه نیز در سن پانزده سالگی از این درد سهمی برد؛ او که قبل  پدر  و  تنی چند از
خواهران و برادران خود را در سنین جوانی از دست داده بود،   یکی از معدود افراد خانواده خود ب�ود ک�ه

، که جان در حدود پنجاه هزار نفر ازهموطنان اب��روزوی س��یلونه  از جمل��ه۱۹۱۵از زلزله فاجعه امیز سال 
مادرش را گرفت، جان به در برد. 

سیلونه به یاد می اورد که فاجعه طبیعی  با فساد فردی و دولتی که او در طی و پس اززلزله مشاهده کرده
بود،  نیز جفت و جور گشت.  برنامه بازسازی ای��ن منطق��ه ک��ه توس��ط مقام�ات دول��تی اداره می ش�د، «ب�ا
توطئه بی حد و حصر، تقلب، دزدی، کلهبرداری، اختلس، و هر ن�وع دیگ�ری از ع��دم ص�داقت هم��راه
گشت.» بس�یاری از روس�تائیان ای�ن کله�برداری دول�تی را ب�ه عن�وان  ام�ر اجتناب ناپ��ذیر و  منطق�ی، و
«افرینش غیرقابل استرداد ش�یطان» ک�ه ی�ک مس�یحی خ�وب بای�د آن را ب�ه عن��وان ی�ک ق�انون ط�بیعی
بپذیرد، در نظر می گرفتند. اما سیلونه اولین تکان های جدی خشم  اخلقی را احساس نمود که توانست

او را به سیاست سوسیالیستی سوق دهد.
سیلونه جوان با درک اینکه کلیسای محافظه کار تمایلی به عملی نمودن اصول ایمانی خ��ود در مخ��الفت
با فقر، فساد، جنگ جهانی، یا ظهور فاشیسم ندارد، در جستجوی نهادی الترناتیو ب��رای کان��الیزه ک�ردن
خشم خود برامد. او جنبش کارگران را یافت که خود آن را به عنوان یک کشف عمیق، «ی�ک  در خروج�ی
» ن��اتوانی اخلق��ی توص��یف نم��ود. س��یلونه ب��ه س��رعت مرات��ب بی خط��ر» از «تنه��ایی غیرقابل تحم��ل 



انترناسیونالیسم جوانان کمونیست را پیمود. در سن بیست س�الگی،  انتش�ار روزن�امه هفتگ�ی را ه�دایت
، او همراه با انتونیو گرامشی، در تاسیس حزب کمونیست ایتالی��ا۱۹۲۰می نمود. یک سال بعد، در سال 

شرکت نمود.
اگر چه س�یلونه رف�اقت، عم�ل، و ح�تی خط�ر سیاس�ت های رادیک�ال را پ�ذیرا گش�ت، ام�ا وی «س�ازگاری
معنوی» یا «گ�ذار» ب�ه س�ازمان حزب�ی را «س�خت و دردن�اک» ی�افت. او ب�ه س�رعت تش�خیص داد چنی�ن
گذاری نیاز به یک ارزیابی مجدد از مجموعه ارزش ها در مقابل استاندارد مطل��ق ای��دئولوژی ح��زب دارد.
سیلونه به خاطر همبستگی سوظن خود را سرکوب نمود اما بعدها اعتراف نم�ود: «اش�تی دادن   روحی��ه
شورشی اخلقی در مقابل یک واقعیت اجتماعی بلندمدت  غیرقابل قبول و خواس��ته های «علم��ی» ی��ک
دکترین دقیق سیاسی مدون شده، کار ساده ای نبود. در نهایت سر خوردگی بر وفاداری سیلونه به ح��زب
طرفدار شوروی فایق امد. او منزجر از «ناتوانی مطلق رهبری در بحث عادلنه با نظرات�ی مخ�الف نظ�رات

  جدایی او از کمونیست ها یک آسیب جدی روان��ی را تس��ریع نم��ود. او ب��ه۱۹۳۱خودشان بود.» در سال 
خاطر می اورد «روزی که من حزب کمونیست را ترک کردم، برایم بسیار غم انگیز بود. آن مانند ی��ک ع��زای

عمومی سخت، عزاداری برای جوانی از دست رفته ام بود.»
 نوش�ت،۱۹۴۹اما تعهد سیلونه به بنیان های اساسی سوسیالیسم دست  نخورده ب�اقی مان�د. او در س�ال 

«ایمان من به سوسیالیسم...در من زنده تر از همیشه باقی مانده است.» «در اصل،  [ایمانم]  به آنچه ک�ه
من  اولین بار بر علیه نظم اجتماعی قدیمی شورش کردم ... به توس�عه انگی�زه اخلقی...ب��ه ک�ل ح�وزه
فعالیت  انسانی، نیاز به برادری مؤثر و مفید، تاییدی بر برتری انسان  بر هم�ه س�از و کاره�ای اقتص�ادی و
اجتماعی که به او ستم می کند ...به فراست کرامت انسانی ، بازگشته است.» سیلونه تصدیق می کند که
نظریه های علمی  می توانستند بیایند  و بروند، اما این ارزش ها دائمی بودند. در مجموع، آن ها محصول
سوسیالیسم در اشکال رفاقت، جامعه و همبستگی را ارائه می کردند. او نوشت، «من تصور نمی کن��م ک��ه
سیاست سوسیالیستی به تئوری خاصی گ�ره خ�ورده باش�د، ب�ه ج�ز ب��ه ایم�ان». «درگروه�ی ازتئوری ه�ا
می توان  یک مکتب را یافت؛ ام�ا در گروه�ی از ارزش ه�ا می ت�وان ی�ک فرهن�گ، ی�ک تم�دن،  راه جدی�د

زندگی مشترک را یافت.»
آن «راه جدید زندگی»، که در نان و ش�راب تقطی��ر می ش�ود، در بس�یاری از رادیکال ه�ای ای��الت متح��ده

  در حال خواندن نان و ش�راب۱۹۳۷ ژوئن  ۱۵طنین انداز شد . مطابق دفتر خاطرات دوروتی دی، او در 
بود، درست یک سال پس از باز کردن اولی�ن خ�انه مهمان�ان در م�ات اس�تریت ب�ود. او  بلفاص�له ب�ه ای�ن
رمان نویس کاتولیک ایتالیایی، که اقتباس و چشم اندازش از ی��ک سوسیالیس��م معن��وی تر، ش��باهت های



بسیار نزدیکی به نظراتش داشت، پیوندی را احساس نمود. دی  روزانه  در انجمن های کارگری کاتولی��ک
ارزش ه�ای ب�دوی سوسیالیس�م و مس��یحیت را ب�ا شکس�تن ن��ان و تقس��یم ش�راب تمری��ن می ک��رد. ش�هر
نیویورک فاصله طولنی با ایتالیا داشت، اما فقرای منطقه بووری که دائما  به خانه های کارگری کاتولی��ک
رف��ت و آم��د می کردن��د عم��دتا   مردان��ی ب��ا «لب��اس م��درس، ک��ثیف، بیک��ار» بودن��د و «زن��دگی س��خت و
خطرن�اکی»، درس��ت ش��بیه همتای��ان دهق�ان خ�ود در خ�ارج از کش��ور داش��تند.  ب��رای دی ای�ن  ق��درت 

صمیمیت و همدلی بود که این مردان بی بضاعت را از غریبه به برادر بدل می کرد. 
دوایت مک دونالد در یک مقاله دوبخشی در مجله نیوی�ورکر، انجمن ه�ای ک�ارگری کاتولی�ک را ب�ه عن�وان
بخشی از جنبش دمکراتیک سوسیالیستی خاصی که آرمان های متافیزیکی مانند عش��ق برادران��ه را وارد
زندگی روزمره کرده بودند، به رسمیت شناخت. مک دونالد  به طور تاییدامیز نوشت، «این جنب��ش پیون��د
بین جدی و بدیهی که قدیسان و پیامبران زمانی به طور مؤثر ایجاد کردند، اما مدتها قبل از مد افت��اد، را
از نو احی�ا نم�ود. وح�دت روزمره گ�ی و غ�ایی، ج�وهر جنب�ش ک�ارگری کاتولی�ک اس�ت.» ه�او  ب�ا نوش�ته
مشابهی در مقدمه نان و شراب تائی�د ک�رد ک�ه مس�یحیت اولی�ه س�یلونه «وس�یله ای دنی�وی ب�رای ه�دفی
متعالی» است، راهی برای تغییر رادیکالی که می تواند مرزهای طبقاتی و مذهبی را حل کند و هم ف��رد و
هم جمع را به کنشی سیاسی هدایت کند. ک�ارگران کاتولی�ک   ه�دف و وس��یله را در ی��ک جری�ان م�داوم
اقدام عملی ادغام نمودند، شیوه ای که بنا به باور مک دونالد به رادیکالیسم آن ها محت��وی داد و ب��ه چ��پ

آمریکا نمونه ای از پاسخگویی  بسیار مورد نیاز  اخلقی را ارائه کرد.....
همان طور که زمانی  سیلونه  گفت، «انقلبات  را  باید مانند درختان با میوه هایش قض�اوت نم�ود و ن�ه ب�ا
هزینه زحماتش» . با وجود ناامیدی، سیلونه، هاو، دی، مک دونالد، و لین��د هرک��دام دلیل��ی ب��رای ادام��ه
مبارزه یافتند. حتی وقتی ثابت شد انقلب بی درنگ غیرقاب�ل کن�ترل اس�ت، آن ه�ا ب�ه رون�د ی�ک انقلب
درازمدت براساس ارزش های اخلقی و روح جامعه وفادار باقی ماندند. سیلونه  خود را ب��ا ای��ن «واقعی��ت
که صمیمیت و هم�دلی معن�وی امکان پ�ذیر اس�ت،  ...عش�ق ب�ه س�تمدیگان زاده   ای�ن ن�تیجه اس�ت ک�ه
سر خوردگی  از تاریخ هیچ گاه نمی تواند جای شک را بگیرد، خود را تس��لی می داد» او اعلم ک��رد «معت��بر

بودن نیازی به موفقیت ندارد.»....

برگرفته از دیسنت
Vaneesa Cook, Eighty years since Bread and Wine, Dissent, 2016-05-06
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