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 مقدمه
  
  

اج و ي مـو يهـا  در دامـن  يبـا زنـان   ،يك فستيوال تابسـتاني  شبيهجنگ جهاني اول 
 شـاهزادگان و بزرگـان و فرمانـدهانِ   . شـد آغـاز   يـي هاي طال با سردوشي يمردان
رتجمـل در  هـاي پ  در رأس ستون لژيـون  ،ي از اين دستيها چله و احمق  و  چاق

  .رفتند رژه ميانسان ها  ي در برابر شادي و تشويق ميليونيهاي اروپا پايتخت
وزيك، شعر، آهنـگ،  هاي م دورة سخاوتمندي و بخشش بود؛ مباهات، دسته

تابستاني مملو از زندگي و پاياني نافرجـام   يهاي شب ؛و دعاهاي ساده و معصومانه
  .گذاشتند كه براي هميشه پشت سر ميآرزوهايي و نجيب افسراني  با

ـ    پس  ه ميليـون انسـان و خـاموش شـدن صـداي      از كشـته شـدن بـيش از نُ
ديگـر   جنگ، مـارش  هاي ننوازندگان و برقرار شدن آرامش و افكار خالي از هيجا

هـاي   اين جنگ شايد يكي از آخـرين جنـگ  . هرگز با چنان احساسي نواخته نشد
شـايد آخـرين    »تفنگت را زمين بگـذار «شد و  قهرمانانه و رمانتيكي بود كه برپا مي

اي كامالً جديد كـه بـا نـام جنـگ جهـاني دوم       ي پديدهيكتابي بود كه پيش از برپا
  .تحرير درآمد، به رشته شد شناخته مي
كتـاب  . اسـت تاريخچـة سياسـي عجيبـي     اين كتاب بيانگرتوان گفت كه  مي

اي منفـور   طلبي نظريه كه صلح اي زمانهدر نوشته شده است؛  1938حاضر در سال 
، 1939در سوم سپتامبر اين كتاب  .ها و نيروهاي ميانه بود ردشده در ميان چپطو 

از آغاز پس د جماهير شوروي و دو روز هاي آلمان و اتحا اتحاد نازي پسده روز 
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  .جنگ جهاني دوم به زير چاپ رفت
كـارگر  هفتگـي بـه نشـريه     يداستاناين اثر در قالب ، حق نگارش اندكي بعد

هـا از ايـن كتـاب     ها مـدت  پس از آن بود كه چپ. فروخته شد كار نيويورك  روز
 پـرل هـاربر   از حملـه بـه بنـدر   پـس  . كردند استفاده ميخود پيشبرد اهداف براي 

بود كه شور و هيجـان بـراي فرسـتادن     وصله ناجورقدر  مضمون اين كتاب همان
در  پـال بلنشـارد  آقـاي  . رسـيد  نظـر مـي  ه سربازان به جنگ اول جهاني نامناسب ب

تعـداد  « :گويد مي) 1956( حق خواندندر مقالة  ،صحبتي بر سر سانسور در ارتش
هـاي خـارجي    كه بـه زبـان  ) ايتاليا، ژاپنآلمان، (هوادار متحدين هاي  از مجلهكمي 

تفنگـت را زمـين   «سه كتاب از جمله رمان ضـد جنـگ    ةاضافه شدند، ب منتشر مي
 ،شده بودمنتشر كه پس از برقراري پيمان آلمان و شوروي  دالتون ترامبواثر  »بگذار
  .»ليف خود را از دست دادندأحق ت

خود را  تأليفحق باره كه كتاب  در اينتوانم به اظهار نظر ايشان  نميالبته من 
از اين موضـوع  خبري مطمئناً هيچ . اطمينان چنداني داشته باشم ،از دست داده بود

هاي زيادي از افـراد نظـامي كـه در جنـگ شـركت       من نامه .به من داده نشده بود
 ،اي نظامي ايـن كتـاب را گرفتـه و خوانـده بودنـد     ه كردند و از طريق كتابخانه مي

را در آن  ،هنگامي كه جنگ هنوز ادامه داشـت  1945در سال  ؛ حتيت كردمدرياف
  .ديدم اوكيناوا

 كتـاب شـدة   هـاي چـاپ   افت و نسخهي كه جنگ جهاني گسترش مي درحالي
بـه   ،راسـتي  شـديداً دسـت   هايِ ييكتاب براي امريكا تماماً فروش رفته بود، نايابيِ

و  حهـاي طرفـدار صـل    گـروه . شـد تبـديل  نقض آزادي اجتماعي  ي برايموضوع
شـديداً بـا مـن همـدردي     و در آن باراني از نامـه بـراي مـن فرسـتادند      ،»مادران«

المللي را براي جلـوگيري از انتشـار ايـن     ها و بانكداران بين كردند و كمونيست مي
  .كردند محكوم مي جو به آن، انسان صلحها  كتاب و در نتيجه عدم دسترسي ميليون

هـاي   ي از مكاتبات برقرار كرده بودنـد كـه تـا كمـپ    ا ، شبكهمخاطبان كتاب
 ،هاي آلماني كه از خدمت نظام وظيفه سر باز زده بودند هاي طرفدار نازي بازداشتي
يك جنبش سراسري بـراي صـلح   اندازي  راهآنها پيشنهادي مبني بر . يافت يادامه م
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آنها قول دادند و  .عنوان رهبر تبليغاتي آن نامزد كردنده فوري ارائه دادند و من را ب
دهند تا چاپ مجدد  مياي اظهار كردند كه ناشران كتاب را تحت فشار قرار  در نامه
  .انجام شودكتاب 

هايي  آن كتاباز  اين اثرتوانست مرا بيشتر از اين متقاعد كند كه  چيز نمي هيچ
ناشـران هـم بـا مـن      .به چاپ برسدنبايد دوباره بود كه تا آخر جنگ جهاني دوم 

نگراني و اصراري كه برخي از دوسـتان در  به دليل ديگر، سوي از . عقيده بودند هم
هـاي   و تأثير مخرب آنهـا بـر فعاليـت    ها ينگار هاي اين نامه مورد تالش و فعاليت

اما هنگامي  ،آي گزارش كردم بي لوحانه آنها را به اف ق جنگ داشتند، من سادهمشو
ي كـه  يهـا  اي بـه نامـه   هـيچ عالقـه   ،گرفتندآي با من تماس  بي كه دو بازجوي اف
  !دادندقرار  ييمورد بازجورا من  نداشتند بلكه شخصِ ،دريافت كرده بودم
رسيد كه چاپ مجدد اين كتـاب مـورد    نظر ميه طور ب اين 1945بعد از سال 

توجه و عالقه طيف طرفدار چپ جامعه قرار گرفته و حمايـت خـود را در ميـان    
بـاز ايـن   . از دسـت داده اسـت   ،شد مينيز دران زمان جنگ بقيه مردم كه شامل ما

جاي اينكه به دولت اجازة خريـد و  ه كتاب در دوران جنگ كره ناياب شد و من ب
بدهم، حق انتشار آن را خريـدم و داسـتان در اينجـا بـه      را استفادة آن به نفع خود

  .اتمام رسيد و يا شايد آغاز شد
رده و شـانس بـازنگري آن را داشـتم،    حاال كه دوباره كتاب را بـه دسـت آو  

ارائـه  ي از آن و يـا  يهـا  بخـش تغييـر  مقاومت در برابر ميل به دستكاري كتـاب و  
رحال اين كتاب بيست ه به. بسيار مشكل بود هاي ديگر توضيحاتي بيشتر در بخش

مـن تغييـرات زيـادي كـرده      ،سال با من تفاوت سني داشت و در اين بيست سال
يا شـايد كتـاب نيـز ديگـر آن      بود كه بيست سال پيش بود وبودم و كتاب هماني 

  .كتاب پيشين نبود
حتي يك كاالي سـاده   ؛كه چيزي در برابر تغيير مقاومت كند ممكن استآيا 
تواند خريده شده باشد، مدفون شده باشد، ممنوع شده باشد، لعنـت و طـرد    كه مي

تـوجهي   اشتباهي مورد بيشده باشد، ستايش و تحسين شده باشد و يا به هر دليل 
متفاوت براي سه جنگ در  ييمعنااين كتاب . قرار گرفته باشد؟ به احتمال زياد، نه
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معناي كنوني آن همان چيزي بود كه خواننده كنـوني آن  . هاي مختلف داشت دوره
هـاي ديگـر متفـاوت     طرز باشكوهي با خوانندهه خواست باشد و هر خواننده ب مي

  .تغيير بود بود و خود نيز در حال
باقي بگذارم  ،من تصميم گرفتم كتاب را به همان صورت كه نگاشته شده بود

  .شود ميباشد كه درك هماني تا 
  دالتون ترامبو

  1959مارچ  25
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