
در استانه چرخش به س�ده جدی�د، افش�اگری های بیوک�ا  ی�ک م�ورخ ج�وان ایتالی�ایی ک�ه قص�د نوش�تن
زندگینامه سیلونه را داشت، جهانی را در بهت و شگفتی فرو برد. بیوک�ا م�دعی گش�ت ک�ه س��یلونه ب�ا ن�ام
مستعار «سیلوستری» در طی یک دهه تا زمان اخراجش از حزب کمونیست،  برای پلیس مخفی  ایتالی��ا
جاسوسی می کرده است.  کسی که گیراترین و جذاب ترین کتاب های قرن گذشته را در افشای فاشیسم
نوشت، خود مدت ها در خدمت پلی�س فاشیس�تی ب�ود. ای�ن افش�اگری م�وجی از اع�تراض را در ایتالی�ا و
کشورهای دیگر دامن زد. در مقاله  زیر جان فوت به جزئیات این ماجرای غم انگیز می پ�ردازد. ای�ن مق�اله

  در مجله نیولفت ریویو منتشر گشت.۲۰۰۰در سال 

زندگی مخفی اینیاتسیو سیلونه

نوشته: جان فوت
برگردان: رضا جاسکی

۳۶۹۵تعداد کلمات: 

اینیاتسیو سیلونه که بیشتر به عنوان یک نویسنده و رمان نویس  عالی  شناخته می ش�ود، در اول م�اه م�ه
 در  روستایی کوچک در اب�روزو متول�د ش�د. ن�ام واقع�ی وی س�کوندینو ترانک��ویلی ب�ود. پس�ر۱۹۰۰سال 

زمیندار کوچکی که وق�تی ی�ازده س�اله ب�ود پ�درش درگذش�ت؛  در س�ن پ�انزده س�الگی وق�تی ک�ه زلزل�ه
شدیدی زادگاهش را در عرض بیست و پنج ثانیه محو و نابود کرد یتیم شد.  در طی جنگ اول جهانی ب��ه
مبارزی نوجوان در صفوف سوسیالیست های جوان بدل گشت  و بسرعت مدارج آن را در ط��ی «دو س��ال

، هنگامی که در رم فع�ال ب��ود، گذران��د. وی۱۹۲۰  و  ۱۹۱۹)، بین سال های  beinno rossoسرخ» (
 منش�عب ش�دند،  یک�ی از اعض�ای مؤس�س ح�زب۱۹۲۱وقتی که سوسیالیس�ت های ایتالی�ایی در س�ال 

کمونیست ایتالیا  بود. سیلونه به عنوان نامزد انترناسیونال کمونیستی جوانان ب�ه ط�ور مک�رر ب�ه برلی�ن و
مس��کو س��فر می نم��ود، و گروه ه��ای ک��ارگران ایتالی��ایی در اس��پانیا، فرانس��ه، بلژی��ک و لوکزامب��ورگ را



س�ازمان دهی می ک��رد. در م��دت چن��د س��ال، هنگ��امی ک��ه فاشیس��م حک��ومت خ��ود را در کش��ور تث��بیت
می نمود، او یکی از هشت رهبر برجسته  حزب کمونیست ایتالیا بود که در تبعید به سر می برد، و در سال

 به عنوان رهبر شبکه زیرزمینی حزب به ایتالیا بازگشت. زمانی که مسکو سیاست های فرقه گرایانه۱۹۲۷
در انترناسیونال کمونیستی را در پایان  آن دهه  تحمیل نمود، خطی که حزب کمونیست ایتالیا را تهدی��د
به انشعاب نمود، و در نهایت  سیلونه  به خاطر همدردی با اپوزیسیون حزب کمونیس��ت ایتالی��ا، از ح��زب

اخراج گشت. 
) و۱۹۳۳سیلونه با کناره کشیدن از فعالیت های سیاسی پس از اخراجش، شاهکارهای خود، فونتامارا (

) ، دو  عدد از بهترین رمان های ضد-فاشیستی که ت��اکنون نوش��ته ش��ده اس��ت را در۱۹۳۶نان و شراب (
سوئیس  به رشته تحریر در اورد. مطالعه تحقیقی وی، «مدرسه برای دیکتاتورها»  از نظ��ر درخش��ندگی و
دقت خود در کالبدشکافی   صعود فاشیسم به قدرت  و حکومت موسولینی بی نظیر باقی مانده اس��ت. او

 به حزب سوسیالیست در زوریخ پیوست؛ سال بعد توسط پلیس س��ویس توقی��ف ش��د.  در۱۹۴۱در سال 
 ب��ه رم بازگش��ت و نق��ش برجس��ته ای در مخ��الفت ب��ا اتح��اد ب��احزب کمونیس��ت  در ح��زب۱۹۴۴س��ال 

 ، هنگامی که جنگ سرد توسعه ی��افت، ح��زب سوسیالیس��ت را۱۹۴۷سوسیالیست بازی نمود.  در سال 
ت��رک نم��ود، نق��ش برجس��ته ای در سیاس��ت ض��د کمونیس��تی زم��ان خ��ود ب��ا  همک��اری در س��مپوزیوم

) بازی نمود، و   مجله تمپو پرزنته را تحت نظ��ارت کنگ��ره ب��رای۱۹۵۰بدنام«خدایی که شکست خورد» (
آزادی فرهنگی، که مدیر بخش ایتالیایی اش شد، ایجاد نمود.  با وجود  آنکه  حزب کمونیس��ت ایتالی��ا از
سیلونه به عنوان یک رزمن��ده جن��گ س�رد بی��زار ب�ود، ام��ا وی خ�ارج از آن ب��ه ط�ور گس�ترده ای س�تایش

)  وی ک��ه مجم��وعه ای از مق��الت و ش��واهد او در دوران۱۹۶۵می گش��ت. کت��اب خ��روج اض��طراری (
حزبی اش بود ب�ه س��نگ محک�ی ب�رای چ�پ غیرکمونیس��ت ب��دل گش��ت. س��یلونه ب�ا ادام��ه نویس��ندگی و
تجدیدنظر در رمان هایش، خود را به عنوان «یک سوسیالیس��ت بی ح��زب، ی��ک مس��یحی ب��دون کلیس��ا»
معرفی می نمود. وی که طی مدت طولنی از چهره های اصلی در دورنم��ای روش��نفکری ایتالی��ا ب��ود،  در

  درگذشت.۱۹۷۸سال 
در حدود ده سال بعد، طرح   یک نمایشگاه از اسناد مربوط به این رمان نویس در زادگاهش مط��رح ش��د.
درخواست ها برای اسناد مربوطه به رم فرستاده شدند. در آنجا یک مقام ارشد  با  بررسی پرون��ده مرب��وط

ورا» ( ) ، پلیس سیاسی دوران فاشیسم، به دو نامه دست یافت ام��ا او آن ه��ا را ازovraبه سیلونه توسط« او
بقیه پرونده  که فرستاده شد، حذف می کن��د. م��دارکی ک��ه مق��ام م��ذکور ج��دا نم��وده ب��ود ن��ه در اختی��ار
همگان قرار داده شد و نه به جایی که تعلق داشتند، برگردانده شدند. او آن ها را حذف نمود. در یک��ی از



 نوشته ش��ده و ب��ه آدرس امیلی��ا بل��ونه خ��واهر گی��دو بل��ونه، ژن��رال ب��ازرس۱۹۳۰نامه ها که در اوایل دهه 
امنیت عمومی که متهم به س��رکوب و تخری��ب از درون ب��ود، فرس��تاده ش��ده ب��ود. در ان نویس��نده از ی��ک
بحران عمیق اخلقی و روانی سخن می گوید، و  برای رهایی از «ان��واع دروغ، ش��ک و پنهان ک��اری» ن��دبه
می کند، و « به ترمیم تمام اسیب هایی که من باعث و بانی آن بودم و، به ام���رزش،به کم��ک ب��ه ک��ارگران،
دهقانان (به انانی که من با ه��ر ت��اری در ب��دنم متص��ل هس��تم) و کش��ورم»  اب��راز تمای��ل می نمای��د. هی��چ
کلمه ای از این سند به دنیای خارج نمی رسد. اما آنچه که اتفاق می افتد این است که داری�و بیوک�ا م�ورخ
جوانی که بر روی بیوگرافی سیلونه کار می کند، ب��ه اس��نادی دس��ت می یاب��دکه نش��ان می دهن��د س��یلونه

 در کنفراسی ک��ه۱۹۹۶ جاسوس پلیس بوده است. بیوکا در سال ۱۹۳۰ و ۱۹۲۸احتمال  بین سال های 
در فلورنس برگزار شد برای اولین بار ن��تیجه خ��ود را ب��ه اطلع عم��وم رس��انید. بلفاص��له توف��ان اتهام��ات
سرازیر گشت و جنجال بزرگی در سطح  مطبوعات ملی ایجاد شد. در این برهه، مقام پایین تری در آرشیو

 اطلع داشت اما نه آن را به ج��ای اص��لی اش بازگردان��ده ب�ود و ن��ه ب��ه بیوک��ا در م��ورد۱۹۳۰رم که از نامه 
وجود چنین نامه ای خبر داده بود، تصمیم به انتشار یک کپی از آن در روزنامه «ل رپوبلیکا»  نمود. بدون
هیچگونه تعجبی، از انتشار آن با بهت و حیرت،  و بحث خش��مگیانه تری اس��تقبال ش�د. (ن��امه هم��راه ب�ا
دیگر اسناد و یک تفسیر، هم اکنون در مقاله ای  به نوشته مائورو کانالی ب��ه زب��ان انگلیس��ی تح��ت عن��وان

۲۰۰۰  س�ال ۵«اینیاتسیو سیلونه و پلیس سیاسی فاشیستی، در مجله مطالعات م��درن ایتالی��ا، ش�ماره 
در دسترس قرار دارد.)

از آن زمان به بعد بیوکا همراه با مائورو کانالی، مورخی که بر روی پلیس مخفی فاشیس��تی ک��ار می کن��د،
به تحقیق خود ادامه داده است. میوه  این بررسی  دقیق و صبورانه از ارشیوها، ک��ه در می��ان خص��ومت و

 نوش��ته ش��ده اس��ت. م]  ب��ه ش��کل ی��ک۲۰۰۰دشمنی بسیار پیگیری شد، هم اکنون [این مقاله در سال 
کتاب مشترک «خبرچین»انتشار یافته است. کتاب  متشکل از یک مق��دمه ، ی��ک مق��اله ط��ولنی نوش��ته

 را پوش�ش۱۹۲۴، مق�اله دیگ�ری نوش�ته بیوک�ا ک��ه ی��ک ده��ه بع�د از ۱۹۱۹–۱۹۲۳کان�الی در ب�اره دوره 
 صفحه از اسناد دست نویس و یادداشت های توضیحی می باشد، این کت��اب ب��دنه بس��یار۱۱۷می کند، و 

خوبی است و  ه��ر گ��ونه ش��کی را در موردفعالیت ه��ای س��کوندینو ترانک��ویلی در بیس��ت س��الگی  از بی��ن
 ت��ا۱۹۱۹می برد. حقیقت دلسردکننده این است،  سیلونه خبرچین پلیس مخفی ایتالیا بی��ن س��ال های 

 بود. این افشاگری چنان گیج کننده است که هنوز هم عده زیادی در پذیرش آن تردید دارند، ام��ا۱۹۳۰
شواهدی که توسط بیوکا و کان��الی، ک��ه هی��چ وابس��تگی سیاس��ی ندارن��د، ارائه ش��ده اند  منک��وب کنن��ده

 ه��ر گ��ونه س�ؤالی در م�ورد  اینک��ه «سیلوس��تری» ،۱۹۳۰می باشند. نامه س�رپوش گذاش��ته ش�ده س�ال 



خبرچین سابقه دار پلیس و ب��ه ط�ور مش�خص گی��دوبلونه در رم،  در واق��ع س�یلونه ب��ود  را از بی�ن می ب��رد.
تاکنون «سیلوستری»  مهمترین جاسوسی در درون جنبش کمونیستی ب�وده ک�ه ب��رای رژی��م فاشیس��تی
کار کرده است. او همچنی��ن بی��ش از ه��ر جاس��وس دیگ��ری اطلع رس��انی نم��وده اس��ت. مجم��وعه ای از
نشانه های کوچکتر-دست خط، سبک،موضوعات، جزئیات متعدد مربوط به زندگی -ه��ویت وی را تأیی��د
می کنند.  تغییرمکان های پیچیده سیلونه در دهه بیس��ت در «سیلوس��تری» بازت��اب می یاب��د: وق��تی ک��ه
سیلونه در برلین است، «سیلوستری» از برلین می نویسد؛ وقتی سیلونه در پاریس است، «سیلوس��تری »

 از ح��زب کمونیس��ت اخ��راج ش��د (و۱۹۳۱از پاریس می نویسد. گزارش ها پ��س از آنک��ه س��یلونه در س��ال 
۱۹۲۸زندگی فعال سیاسی را ترک گفت)، دچار خشکسالی می شوند.  یک س��ندپلیس مرب�وط ب��ه س�ال 

که نقش کلیدی در متقاعد نمودن بس�یاری از ش��کاکان قبل�ی گن�اه س�یلونه   ب�ازی نم�ود، س��یلونه را ب��ه
عنوان جاسوسی  که به سود خود موسولینی بود، شناسایی می کند.  دیگر [اسناد] نش��ان می دهن��د ک��ه
سیلونه در یک سری از موارد از بازداشت محافظت می شد و ی��ا پلی��س فاشیس��تی  ب��ا وی رفت��اری خ��اص
می نمود. بسیاری از اطلعاتی که توسط «سیلوستری» ارائه می گش��ت فق��ط می توانس��ت از س��وی ع��ده
بسیار کمی از رهبران کمونیست آمده باشد.  در اغلب موارد ن�ام خ�ود س��یلونه  از لیس�ت های ارائه ش�ده
حذف شده بود، و در یک مورد،  عکسی ازرهبران حزب کمونیست ایتالیا که توسط خ��ود «سیلوس��تری»
تکثیر و عکس همه  به جز سیلونه در یک قاب قرار داشت، به  م��اموران مختل�ف فاشیس��تی توزی�ع  ش�ده
بود (عکس، همراه با دیگر اسناد تهیه شده توسط «سیلوستری»، در کتاب خبرچین  چاپ شده است).

) ب�ه کس�انی ک�ه تح�ت۱۹۲۲محتوای اطلعاتی که سیلونه در طی یک دهه به پلی��س دول��تی و (بع�د از 
رژیم موسولینی خدمت می کردند، چه بود؟  بخش زیادی از آن، درست مانند تمام گزارش های مخ��بران
پلیس، اطلعات عمومی است، و در این مورد  در رابطه با بحث ه��ای سیاس��ی درون��ی ح��زب کمونیس��ت
ایتالیا و جنبش سوسیالیستی و رواب��ط ب��ا اتح��اد جم��اهیر ش��وروی می باش��د.  ام��ا  بخ��ش زی��اد  دیگ��ری
خبرچینی در مورد افراد است. «سیلوستری» عکس ه��ای  مب��ارزین را تهی��ه می کن��د؛ او زم��ان جابج��ایی
فعالین  مخفی در طول مرز   و نام های جعلی اشان   را فاش می سازد؛ او آدرس ها را تهیه و  چاپخانه ه��ای
مخفی را شناسایی می کند؛ او کروکی می کشد؛ او افراد را توصیف می کند. چنین اطلعاتی به س��رکوبی

 «سیلوستری» به پلیس گفت: «عصر روز گذشته م��ائورو۱۹۲۳سریع و دستگیری منتج  می شد. در سال 
ایتالیا را از طریق سویس ترک نمود. او پاسپورتی تحت نام یک کمونیست ناپلی،  ورجیل��ی ک��ه او عک��س
خود را  با آن عوض کرده است، دارد.»  تقریبا  در همان لحظه مقامات قادر شدند پیام زیر را به هر  افس��ر
ارشدی در ایتالیا مخابره کنند: «عضو حزب کمونیست مورد اشاره از طریق س��ویس ب��ا پاس��پورتی تح��ت



نام ویرجیلی یا ورجیلی  (از ناپل)که او عکسش را با وی عوض نموده،   به ایتالی��ا ب��از خواه��د گش��ت. در
صورتی که پاسپورت تغییر کرده است، شخص مورد نظر را بازجویی و بازداشت نمائی��د.» بیوک��ا و کان��الی
نمونه های متعدد دیگ��ری رادر «خ��برچین» ذک��ر می کنن��د،و اس��ناد دیگ��ری مطمئن��ا  از ارش��یوها بی��رون
خواهد امد. ش�واهد دیگ�ر نش�ان می دهن��د ک�ه  ظ�اهرا  «سیلوس�تری» از رفق�ای همک�اری ک�ه در ح��زب
کمونیست فعالیت می کردند آگاه بوده  و به آن ها در صورت امکان کشف شدنشان اخطار می داده است.
نتیجه گیری غیرقاب��ل اجتن�اب اس�ت: س�یلونه تقریب��ا  ب�دون ش�ک در شناس�ایی و  فرس�ایش ش��بکه های
کمونیست و ضدفاشیستی  در سراسر اروپا در دهه بیست قرن گذشته،  دارای  ارزش زیادی بوده است.

ستایشگران سیلونه چگونه به این کشفیات واکنش نشان دادند؟  در یورش اول از او دفاع کردند، اس��ناد
موجود در ارشیوها، به عنوان  اسناد جعلی که فقط توسط خود مقامات فاشیس��ت ب��ه منظ��ور  بی اعتب��ار
کردن وی جاسازی شده بودندمحکوم گشتند.  اما هر چه مدارک بیشتری افشا شدند، ایده اینک��ه « ورا»
(پلیس مخفی فاشیستی) این پرونده ها را با مدارک جعلی پیچیده در دهه سی  پر نموده و منتظر کشف
انان توسط نسل های این��ده ب�وده (اول آن ه��ا را پنه��ان و س��پس ف��اش نم��ود)، ب��ه کن��ار گذاش��ته ش��دند.
بسیاری که در ابتدا شک داشتند اکنون قبول کرده اند که «سیلوستری» در واق�ع س��یلونه ب�ود. ام��ا ب�رای
دیگران این شوک روانی به قدری بزرگ است که آن ها به راحتی «از باور» ب��ه اینک��ه س��یلونه احتم��ال  ی��ک
جاسوس بوده است،  «امتناع می ورزند». ایندرو مونتانلی ، مفسر برجسته لیبرال»، اعلم نمود که ح��تی
اگر سیلونه ظهور کند و توی صورتش به او بگوید که چنی��ن ب�وده اس��ت، آن را ب��اور نخواه��د ک��رد. م��ورخ
سوسیالیست جوزیه تامبورانو،زندگینامه نویس ننی،  در تلشی،  آنچه را که کانالی توصیف نم��وده اس��ت
را «شکل ضعیفی از کولژ و تکه چسبانی از اسناد تصادفی که در پرون��ده س��یلونه » از اواس��ط ده��ه س��ی
پیدا شده است»  حمله می نماید، و تا حدی موفق به جلب دیگران به هدف خود می شود، آخرین آن ه��ا،

  نوشت.۲۰۰۰کسی کمتر از نوربرتو بوبیو نی  نیست  که نامه ای در لرپوبلیکا در ماه مه 
تنها مسأله  جدی که توسط طرفداران سیلونه مطرح شده در مورد سرنوش��ت ب�رادر ج��وان تر وی، رومول�و
ترانکویلی می باشد. رومولو  تنها کسی از پنج خواهر و برادر سیلونه که از  بیم��ا ری ه��ای ک��ودکی و زلزل��ه

 به اتهام مشارکت  در یک بمبگذاری ناشیانه علی��ه پادش��اه در میلن۱۹۲۸جان سالم به در برد، در سال 
که هجده تماشاگر مرده برجای گذاشت،  توسط پلیس دستگیر شد. س�یلونه ک��ه خ��ود را وق�ف ب�رادرش
نموده بود، تلش به پادرمیانی با مقامات فاشسیتی به نفع برادرش نم��ود. نگارش��ات «رس��می» مختل��ف
سیلونه  جل داده شدند و این امر را تنها دلیل ارتباط وی با« اورا»  قلمداد می کنن��د.  از همی��ن رو  برون��و

–۱۹۴۴ عرضه کرد. رومانزی ا  س��اگی، ۱۹۹۸فالچتو منتخب آثار سیلونه،«اینیاتسیو سیلونه»، را در سال 



 ب��رای م��دتی ب��اامیلیو بل��ونه،۱۹۳۰ و ۱۹۲۸، نوشت: «ما نمی توانیم امک��ان اینک��ه بی��ن س��ا های ۱۹۲۷
رئیس اداره ویژه پلیس سیاسی  در وزارت کشور تماس هایی برقرار شده است را رد کنی��م. [ام��ا]  ب��ه نظ�ر
می رسد این ارتباطات  مربوط به تلش های کشف همه راه ها،  و کوششی در جهت کمک به «رومولوت��و»
بوده است». نکته تا حدی مبتکرانه تر از همین نوع از استدللت  را می ت��وان در ش��رح ح��ال س��یلونه  ب��ه

 یافت: «ماجراجویی یک م��رد ازاد»؛  کت��اب تقریب��ا ۱۹۹۸قلم اوتورینو گورگو و فرانچسکو د کور در  سال 
سه صفحه از پانصد صفحه خود را به اتهامات علیه س��یلونه اختص�اص می ده�د، و عن��وان می کن��د ک�ه او
طرحی  « با هدف  آزادی رومولو یا در نهایت بهبود شرایط وحشتناک وی در زندان داش��ته ومی خواس��ت
«اورا» را متقاع��د نمای��د ک��ه وی خ��برچین آن ه��ا ب��وده اس��ت ». ای��ن تلش نامی��دانه ب��رای دوباره نویس��ی
فعالیت های سیلونه همچون یک بازی  سه گانه قهرمانانه  اصل  منطقی نیست. چرا که  ن��ه فق��ط ش��واهد

 ب�ا  بل��ونه در ارتب��اط ب�ود وج�ود دارن�د، بلک��ه۱۹۲۸بسیار  برای اینکه «سیلوستری» بسیار قب�ل از س�ال 
درس��ت مس��أله رومول��و  منج��ر ب��ه آن گش��ت ک��ه «اورا» س��یلونه را ب��ه عن��وان خ��برچین خ��ود موس��ولینی
شناسایی کند. بیوکا و کانالی کل سؤال را کامل  برعکس می کنند. آنچ��ه ک��ه آن ه��ا نش��ان می دهن��د ای��ن
است که ممکن است تراژدی برادر جوان ترش بود که در نهایت سیلونه را وادار به قطع ارتب��اتش ب��ا بل��ونه
نمود. رومولو توسط فاشیست ها ش��کنجه ش�د، از اتهام��ات ب��ر علی��ه پادش��اه م��برا گش��ت، ام��ا ب��ه عن��وان

 در زندان در اث��ر ذات الری��ه درگذش��ت.۱۹۳۲کمونیست  به دوازده سال زندان محکوم گشت. او در سال 
«بحران روانی و اخلقی » سیلونه می تواند ریشه در اینجا داشته باشد.

  را۱۹۲۹با این حال مصیبت برادرش، مشکل نقش سیلونه در حزب کمونیس��ت ایتالی��ا در بع��د از س��ال 
بی جواب می گذارد. فعالیت های او در دوره سوم همیشه مبهم ب��ه نظ�ر رس��یده اس�ت. او ظ�اهرا  ن��ه از آن
کمونیست هایی  حمایت می کرد که در مقابل دکترین شوروی، که سوسیال دمکرات ها بهتر از «سوس��یال
فاشیست ها» نیس�تند مق��اومت می کردن�د، و ن�ه  از ره��بران ح��زب کمونیس�ت ک�ه خ�ط اس�تالین را اج��را

 از ح��زب اخ��راج ش��د.  در۱۹۳۱نمودند. بعد از یک دوره طولنی از این «بازی دوگانه»، سیلونه در س��ال 
پرتو  این  افشاگری ها، ما باید نق�ش او را چگ��ونه درک کنی��م؟  آی�ا او قص�د تحری��ک ب�رای اخ��راج خ�ود را
داشت تا بتواند از «دروغ، شک و پنهان کاری» که در ن��امه خ�ود ب��ه بل�ونه از آن ی�اد می کن��د، بگری�زد؟ ی�ا
اینکه عمدا  می خواست اختلف درونی حزب را برای آس��یب آن ط��ولنی نمای��د؟ م��ا نمی ت��وانیم مطمئن

۱۹۳۰باشیم؛ شاید او هر دو را همزمان انجام می داد. آنچه روش�ن اس�ت اینک��ه «سیلوس�تری» در س�ال 
گزارش دادن به رم را متوقف نمود. سال بعد هنگامی که سیلونه از حزب اخراج شد، او  خ��ود را ک��امل   از
سیاست کنار کشاند و در زوریخ توسط کارل یونگ مورد روانکاوی قرار گرفت. «مخالفت» ظاهرا  عجی��ب و



غریب و انفرادی وی به او اجازه داد تا در آن واح��د، ه��م از چنگ��ال ح��زب کمونیس�ت ایتالی��ا و ه�م «اورا»
بگریزد.

هنوز چیزهای زیادی در زندگی این دوره سیلونه برای کشف کردن وجود دارد. اما به خاطر  وزن ش��واهد
آش��کار، در ح��ال حاض��ر م��دافعان ش��هرت وی بع��د از تلش ه��ای  تردی��دامیز ب��رای جل��وگیری از انتش��ار
«خبرچین»، هم اکنون  تقریبا  در موضع ضعف قرار دارند. زندگی نامه کامل سیلونه توسط بیوکا در آین��ده
تصویر کامل تری را ارائه خواه�د داد. در همی��ن ح�ال، معم��ایی  ح�ل نش�ده ب�اقی می مان�د، و ان مس��أله
انگیزه است. چه چیزی در پشت یک دهه خیانت سیلونه قرار داشت؟ ما با عط�ف ب��ه ماس��بق می ت��وانیم
نشانه های  داستان آشفتگی درونی وی را که  مربوط به زن��دگی دیگ�رش ب��ود را بخ��وانیم. اعتراف��ات ی��ک
مبارز جوان که با یک پلیس دوستی می کرد و در فصل بیست و پنجم کتاب نان و شراب به یک خ��برجین

) ، ک��ه در ایتالی��ا در۱۹۳۴بدل گشت، می تواند تاملی بر«استخدام» خودش باشد. موض��وعات «روب��اه»(
)، در مورد جاسوسی و خیانت۱۹۴۴ منتشر شد، و نمایشنامه «و او خود را پنهان می سازد» (۱۹۵۸سال 

می باشند. میمو فرانزینلی از یک کار منتشر نشده  (در آرشیو سیلونه نگهداری می شود) به نام «پرونده»
یاد می کند که در آن یک وزیر  کش�ور ض��د فاشیس�ت زن��دگی خ��ود را از طری��ق پرون�ده های پلی��س دوران
فاشیسم بازخوانی می کن��د، ت�و گ��ویی س��یلونه می دانس�ت ک��ه روزی وی ب��رمل خواه��د ش��د.  «در تفک��ر

تنهایی من، که به من لحظه ای آرامش نمی بخشد»، جاسوس « نان و شراب» اعتراف می کند،
من از ترس  مجازات به ترس از عدم مجازات گذر کردم.  خیال  خطاهایی که من ک��ردم  پ��ی در
پی به مغزم خطور می کردند، فقط به خاطر خطر مستمر افشا شدن، ترس مرا برداشته ب��ود. از
این رو  شگفت زده شدم که شاید  با روش بهتری  بتوان به دوس��تان خ��ود ب��ا چن��ان اطمین��انی
خیانت نمود که هیچ گاه افشا نش��وی، ای��ن ام��ر آن را ق��ابل تحمل تر می س���ازد...شاید تکنی��ک
بتوان��د تم��ایز بی��ن خ��وب و ب��د را از طری��ق ح��ذف خط��ر تن��بیه از بی��ن ب��برد؟ ای��ن خی��ال م��را

می ترساند.
فری در    در لپوبلیکا نوشت: «اگر یکی همه آث�ار س��یلونه را۲۰۰۰ اوریل سال ۱۵همان طور که ادریانو سو

بازخوانی نماید ، فکر خواهد کرد: چگونه ما توانستیم این را در گذشته نبینیم؟» بیوکا و کانالی نیز م��ا را
دعوت به دقت در درون داستان سیلونه برای باز کردن گره اسرارش می نمایند.  بیوک�ا می گوی�د، در واق�ع
در ابتدا این مطالعه دقیق «نان و شراب» بود که  او را مظنون به حقیقت نمود. مطمئن��ا، خوان��دن اث��اری

مانند« فونتامارا»  هرگز شبیه قبل نخواهد بود.
اما  سرنخ های ادبی، هر چه قدر هم وسوسه کننده باشند، فقط می توانند ما را تا اینجا برس��انند. ش��واهد



تاریخی در مورد انگیزه سیلونه برای آنکه به مامور پلیس مخفی  ب��دل گ��ردد، هن��وز ه��م ب��رای ه��ر پاس��خ
قانع کننده ای بسیار ناچیز هستند. او هنگامی که کار خود را به عنوان خبرچین آغ��از نمودبس��یار ج��وان
بود و فقط نوزده سال داشت. وی از دوران کودکی  از نظر روانی بسیار  شکننده بود؛ شاید او برای کمک
به خانواده خود در ابروزو  به پول نیاز داشت. مسلما  او برای خیانت  بیش از یک ده��ه خ�ود پ�ول دری�افت
کرده است،  به نظر می رسد که حتی در موا ردی او برای قطعات زیادتری از نقره چ��انه زنی  ک��رده اس��ت.
او خبرچینی در مورد جنبش سوسیالیستی را قبل از به قدرت رس��یدن موس��ولینی آغ��از نم��ود  و بع��دتر،
گزارش های وی به پلیس سیاسی که تقریبا همه  اف��رادش  قب��ل و بع��د از م��ارش رم  یک��ی بودن��د، تعه��د
ایدئولوژیک ناچیزی نسبت به فاشیسم را نشان می دهد. هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که او  ب��ه خ��اطر
زرق و برق قدرت رژی��م در ده��ه بیس��ت وسوس��ه گش��ت. او خص��ومت ش��دیدی نس��بت ب��ه ره��بری ح��زب

 ضدکمونیست تندی بود، از۱۹۴۵ نشان می دهد، و مطمئنا  بعد از سال ۱۹۳۰کمونیست ایتالیا از سال 
 ح��زب۱۹۱۹این رو ممکن است که  رانش وی از همان آغاز، تنفر از چپ انقلبی  ب��وده اس��ت (در س��ال 

سوسیالیست ایتالیا یک حزب شورشی بود). اما این ام��ر نی��از ب��ه برخ��ی از تح��ولت چش��مگیر نوج��وانی
دارد، که ما هنوز چیزی از آن نمی دانیم.

آنچه روشن است اینکه مرکز معما در رابطه وی با بلونه قرار دارد. چه پیوندی بی��ن «سیلوس��تری» و ن��اظر
 با وی چنان با احترام  صحبت می کند، وجود داشت؟ بلونه۱۹۳۰وی، مخاطب «نجیبی» که او در سال 

 هنگ��امی ک��ه م��ردد ب��ود متقاع��د ب��ه ادام��ه۱۹۲۴برای ملقات سیلونه به خارج سفر ک��رد، او را در س��ال 
 سعی ک��رد او را از انص��راف برح��ذر دارد. در اس��ناد هی��چ اش��اره ای ب��ه۱۹۳۰خبرچینی نمود، و در سال 

باج خواهی وجود ندارد، و قابل توجه اینکه رژیم در دهه سی وق��تی ک��ه داس��تان های وی ب��ه س��لح های
 بازنشسته شد و در نهایت۱۹۳۶موثری بر علیه اش بدل گشت، سیلونه را افشا ننمود. بلونه خود در سال 

 در یک تیمارستان درگذش��ت. اس��ناد نش��ان می دهن��د ک��ه مقام��ات فاشیس��ت نس��بت ب��ه۱۹۴۸در سال 
شهرت سیلونه بی تفاوت نبودند، اما آن ها به هیچ اقدامی علی��ه وی دس��ت نزدن��د. آی��ا بل��ونه توانس��ت در
ابتدا او را محافظت کند؟  این ها بهترین گمانه زنی ه��ا هس��تند. آنچ�ه روش�ن اس�ت اینک��ه وق��تی س��یلونه
خبرچینی را آغاز نمود،  توقف آن  بسیار سخت (و خطرناک) بود، و ه��زینه ای ک��ه او ب��رای دوروی��ی خ��ود
پرداخت، بسیار سنگین بود، جدایی کامل از فعالیت سیاسی. برای کسی که در تم��ام دوران بل��وغ خ��ود
در جنبش کارگری زندگی کرده بود، این یک تصمیم تکان دهنده بود که به درهم شکستگی روانی منج��ر
گشت. بواسطه آن یک نویسنده برجسته و رکنی ضدفاشیسم  بوجود آمد که جهان می پنداشته  ت��اکنون
به خود دیده است. در ورای معمای واقعی دلیل سیلونه برای خدمت به رژیم ب��ه عن��وان ی��ک جاس��وس،



معمای روانی ظهور وی به عنوان یک ققنوس اخلقی  ادبی مهمتر است.

۲۰۰۰برگرفته از نیولفت ریویو، شماره سه سال 
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