
 

 ترس از شترسوار؟

کنند )به عربی  ( شهری است در استانی به همین نام که اسپانیولی زبانان ' بایاُدلید' تلفظ میValladolidوایادولید )

ی این  ای درگرفت میان دو خداشناس درباره به دستور امپراتور کارل پنجم مناظره 1550به سال  .شود: بلدالولید( می

 اند یا بربر؟ ها فتح شده انسان امریکایی جنوبی که به دست اسپانیاییپرسش که: ساکنان 

و این نظر داشت که هر قوم و دار برابری بود  که طرف (Bartolomé de las Casasبارتلمه د الس کاساس)

نامیم  می ما آنان را بربر'پوستان( پرداخت که:  شمردگان )سرخ به دفاع از هندینژادی یک اندازه به خدا نزدیک است، 

 پنداشت.  را انسان می 'بیگانه'بارتلمه به آن زمان تنها کس نبود که  'خوان نیستند. چه خود عادت داریم هم چون با آن

  Erhard)این نگاره 'چوب تراشی' است که با آبرنگ روی آن کار شده است.  کار هنرمند آلمانی ارارد شون 

Schön /1491-1592)  رژه سوی به زمانی که امپراتوری عثمانی  . ترک نشسته بر شتراز سربازی  1530از سال

  اروپا را آغاز کرده بود. 

 متر سانتی x 20 31/  1530حدود  

به معنای  Schönش   نام خانوادگی بهشون به روشنی لذت برده از موضوع ِ ناآشنای کار و حق مطلب ادا کرده 

گونه که دست راستی  اخته است. آنسکم از دشمن کاریکاتوری حقیر ن پرداخته. دست 'دشمن'که به  زیبا. نه از این

سازد. زمانی که خبر کشتار بیش از هفتاد نوجوان در نروژ  می ویلدرز هلندی خرت –خطرناک اروپایی نوفاشیست 

ی بود که دخترک ش از بیگانه در حد آن چیز . آگاهی'گویم در مسجدها را باید تخته کرد من که می'گفت آمد، 

دار منطق ِ  ها دیده بود و طرف باره خود را در آینه سفیدتر از اروپایی او که یک گفت. هم می ی اهل سومالی زاده مسلمان

کش نروژی از هواداران  بعد روشن شد که آدم کاران جنگی چون بوش و رامسفلد بود و هنوز هم هست. جنگ جنایت

 از او نقل آورده است.  تر  بیشر بیش از هزار صفحه نوشته در اینترنت سرسخت همین ویلدرز هلندی است و د

ی چاپ دستی با تراش چوب ساده است و طنزواره، نه هجو و توهین. شون انگار خواسته ترس نزدیک شدن  این نگاره

دهد در کویر  ترجیح می ؛ها را نسبی کند. انگار خواسته بگوید: این رژه انجام نخواهد داشت، به شتر نگاه کنید عثمانی

 بماند تا خود به اروپای سردسیر برساند. 

باره سربرآورد و  ژان سوبیسکی پادشاه لهستان یکی وین رسیدند.  ها به دروازه طول کشید که عثمانی 1684تا سال 

در اردوی هوه های ق بسته ،های پا به گریز نهاده شان داد. ترک ها و دست آخر هم شکست شد استخوان در گلوی عثمانی

محمد طاهر القادری  آورخانه در وین باز شد. این سرباز ترک اندکی یاد  اندکی بعد نخستین قهوهجا گذاشتند. وانهاده 

ها به دوزخ خواهند رفت و آرزوی هفتاد و دو باکره در  که اعالم کرده تروریست استنفوذ پاکستانی  مدار با سیاست

 گور خواهد ماند. 


