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 یادداشت مترجم  
روز دوم فوریه امسال، متنی را که رائول ونه گم در رابطه با حوادث شارلی ابدو 
برایم فرستاده بود به فارسی ترجمه و منتشر کردم. متنی که من دریافت کردم 
تیتر یا عنوانی نداشت، و من عنواِن »تروریست ها از ترورِ  حاکم بر جهان زاده 

می شوند« را برایش انتخاب کردم.
عنوان  با  فرانسوی  به  را  متن  همین  تومسن  مارک  دوستم  سپس 
»تاریک اندیشی همواره تنها شیوه ی روشن کردن از سوی قدرت بوده است« 
روی وبالِگ خودش منتشر کرد. عالقمندان به خواندن اصل ِ فرانسوی این 
متن می توانند به این آدرس مراجعه کنند )که حاوی بسیاری متن های ارزشمند 

و خواندنی است(.

چیزهایی هست که به آن ها نمی خندند. به اندازه ی کافی 
نمی خندند!)اسکوتنر(

حماقت یک بمِب خوشه ای است. این بمب تنها شعور را ،که هدِف ارجِح 
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شعورهایی  سوراخ کردن  با  بلکه  نمی دهد،  قرار  اصابت  مورد  است،  آن 
که از همه جایشان می شاشند، اشاعه می یابد.   این گونه شعورها ــ که اساسًا 
اداره کنندگاِن جهاِن دولت و سیاست اند ــ دفع ادراِر بی اختیارشان را با اعماِل 
بلندپایگان  برایشان داشت.  برگزار کردند که منفعتی دوسویه  شکرگزارانه ای 
ـ شوند که آن ها  ـ حتا ملکوِت اللهـ  توانستند، در مصونیِت کامل، شاکِر ملکوتـ 
را از شِر یک مشت آدِم حرمت شکن خالص کرده است. هم زمان توانستند این 
نعمت را نیز به خود ارزانی دارند که با تشریفاِت ملی، فرانسوی، روحانی ــ 
الئیک و جمهوری خواهانه، وارثاِن ُدمیه Daumier و اشتاینلن Steinlen را1 
به عنوان شهیداِن اندیشه ی آزاد تقدیس کنند، یعنی همان کسانی را که از یک 
حِق به رسمیت شناخته شده ی همگانی استفاده می کردند، حِق ریدن2 به تمامی 
پرچم ها، مذهب ها، حقه بازهای سیاسی و اداری، بی عرضه های به قدرت رسیده 
)از جمله همان هایی که در تظاهراِت ُاوبوگونه3 بازوهایشان را به یکدیگر حلقه 
کردند(. تازه اگر نشریه ی شارلی را با نشریاتی چون َاسی یت ُابور، ِپر پنار،  فوی 
ُد زو داکسا مقایسه کنیم4، کاریکاتوریست های شارلی اعتداِل بسیار از خود 
نشان می دادند. بدون شک به اندازه ی کافی نخندیده ایم به این نیایِش ُامت وارانه 
در بزرگ داشِت فضایِل تمدنی نمونه که همچنان به تخریِب ارزش های انسانی 
به سوِد ارزِش کاالیی ادامه می دهد )تنها چیزی که در راه پیمایِی این مانکن ها 
کم بود  حضور ِلمانز برادرز بود، که حتمًا موجب خوشنودِی برنارد ماری]5[ 

می شد(.
به سوِد  به خوبی  قدرت مداران  این شوک، که  امواِج  با سپری شدن  اما 

خویش مصادره اش کردند، در میاِن ویرانه ها چه باقی مانده است؟
 هماِن اغتشاِش روانی و اجتماعی که این همه به نفِع شرکت های چندملیتی 

و مافیاهای بانکی است.
تشدیِد تنها کارکردی که هنوز دولت برعهده دارد؛ یعنی سرکوب )سرکوِب 
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اینجا هیچ چیِز  چه کسی؟ سرکوِب چه چیزی؟ توقف نکنید، متفرق شوید، 
دیدنی نیست!(.

کلیانتلیسم و حامی پرورِی چپ و راست .
ریاکارِی بشردوستانه و قربانیانی در جست وجوِی مجرم و مقصر.

استراتژِی ُبِز عزازیل )این نه سیستم بلکه همسایه ی من است که مرا له و 
لورده می کند(.

سراسرِی  ناِف  بند  و  عمومی  فاضالب  این  ایده ئولوژی،  سرانجام،  و 
روشن فکران ]انتلکتوئل ها[. ایده ئولوژی که جای تکثیِر ایده هایی جداشده از 
زندگی است، ایده هایی که زندگی را از گوهرش تهی می سازند و چیزی جز 

اطوار و شکلک های زندگی نیستند.
از قرِن نوزدهم تا همین چندی پیش به خاطِر ایده ئولوژی ها مبارزه ، شکنجه 
و کشتار می کردند، همان طور که در قرِن شانزدهم به خاطِر یک تار موِی کوِن 
را  نیِک کمونیستی گوالک ها  دیروز گفتاِر  راه می انداختند.  آدم سوزی  انجیل 
استتار می کرد، موعظه های ناسیونالیستی میلیون ها نفر را به مهلکه می انداخت، 
سخن پردازِی سوسیالیستی همبستگِی فاسدان را الپوشانی می کرد، در همه جا 
)البته  می شد  اجرا  بکشید«  را  »یکدیگر  اصِل  انجیلی  ارزش های  لوِح  تحِت 

رواندایایی ها و یوگسالوها بدون نیاز به مذهب از این اصل پیروی کردند(.
ایده ها گذرا هستند و آشغال گوشت ها ماندگار. این همان چیزی است که 

لوتره آمون آن را لکه خوِن روشنفکرانه می نامید.
فریاِد  من  ابدو،  شارلی  قتل های  براثِر  برانگیخته شده  عواطِف  غلیاِن  در 
زندگی را نشنیدم. درحالی که این  نه جمهوری، نه فرانسه و نه آزادِی اندیشه، 
بلکه حِق ما برای زیستن بنابه میل مان بود که مورد تهاجم قرار گرفت )منظورم 
زندگانی است نه این زنده مانی که در آن هرکس کاری را که به او می گویند انجام 

می دهد(.
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دروِن  در  نفر  میلیون ها  نبود.  میان  در  فریادی  طنیِن چنین  نمی گویم که 
خویش احساس کردند که آن چه مورِد تعرض قرار گرفته همان انسانیت شان 
بوده است. منتها من فکر می کنم چنین شعوری هنوز کاِر زایمان اش را انجام 
یافته  را  عاطفی همه جا کاربردهایش  تاریک اندیشِی  درحالی که  است.  نداده 

است.
باید به پایه و اساس برگشت، به آن چه زندگی اش می کنیم و می خواهیم 
زندگی اش کنیم. این کاِر چندان آسانی نیست. بادکنک های سیاسی ترکیده اند و 

ما همچنان در میان تکه پاره هایشان دست و پا می زنیم.
از این ایده ئولوژی ها که تا دیروز چنین نیرومند بودند چه باقی مانده است؟
است.  بیرون کشیده  را  آن ها  روده ی  و  دل  نوچه پروری  و  کلیانتلیسم 
اعالمیه های طبِق برنامه جِز در گوِز رسانه ای پژواِک دیگری ندارند. در عوض 
حرف هایی که رابله به آن ها اشاره کرده ما را احاطه کرده اند:  حرف هایی که 
این حرف ها  ادا کرده، و  را  آن ها  زیرا گلویی که  دیوانه وار در هوا می چرخند 

می خواهند به آن بازگردند، بریده شده است.
زندگی را به قتل می رسانند و کلمات به دوِر خود می چرخند.

آزادی اندیشه بدون آزادِی زیستن چیست؟ یک »وراجی« که مورد استفاده ی 
هر مزخرفی است. قدرت و حکومت مردم را به پشیزی نمی گیرد، بلکه مردم 
را با کلماتی که نقِش نیم چکمه ها را دارند پایمال می کند. دیگر حتا چکمه های 
ارتشی ضروری نیستند. تحِت عظمِت دروغی که اقتصاد در تماِم طوِل روز 
از فردا  پخش می کند هستند کسانی که پشت خم می کنند، کسانی که ترس 
مجاب شان می سازد تا تلخِی اکنون را فروبلعند، کسانی که زیِر پاشنه ی آهنیِن 
سود فقیرتر، خشمگین تر و نومیدتر می شوند. همه چیز زیِر دروِغ کلمات رقم 

می خورد.
امروزه زندگی داِو یک نبرِد واقعی است. نبردی که میداِن آن دنیای دروِن 
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هرکسی است. دهاِن تلخ و گِس نومیدی و یأس، این الکِل تقلبی، باعث تزلزل 
و نوسان، و تغییر یک رفتار به رفتاری مخالِف آن است. ای کاش مرِز میان 
مقاومت و انفعال مرِز روشنی بود. اما چنین نیست. با این حال داوها روشن و 

واضح اند.
رقت انگیز  سهولتی  با  آن  به  وابسته  غضب وارانه ی  ناتوانِی  و  تمکین 
می سازد  را  تروریست ها  و  قاتالن  انتحار،  طرفدراِن  معمولی،  ترسوهای 
)گذاشتِن ناِم تروریست برای متمایز کردِن این افراد است از پلیس های خاطی 
و مجرم، شبه نظامیاِن شرکت های چندملیتی، کارچاق کن های معامالِت ملکی 
که خانواده ها را از خانه ها بیرون می رانند، رباخواران و بورس بازانی که بر شمار 
بیکاران می افزایند، داغان کنندگاِن محیِط زیست، مسومیت سازاِن صنایِع کشت 
و تغذیه، حقوق دان های بازاِر فراسوی اقیانوِس اطلس که قوانین شان بر قوانیِن 

ملت ها چیره است(.
است،  اوضاع  این  همه ی  علیِه  و  رغم  به  زندگی خواهی  دیگر  گزینه ی 
آفریده  باید  و همه چیز  تنهاییم  ما  و دشوارتر است:  گزینه ای که شورانگیزتر 
شود. یا این گزینه انتخاب می شود یا فرورفتن در ورطه ی خشونت با برگرداندِن 

آن علیه خویش و همنوعاِن خود.
راست نیست که کلمات آدم کش اند. کلمات فقط همچون نشانه ی برائت 
از جرم در خدمِت آدم کش ها هستند. آن گاه که انرژی، شادی از زیستن را تغذیه 
می شود.  انتقام گیری  و  حساب  تسویه  دل چرکینی،  صرِف کینه ورزی،  نکند 
مذهب، با ترس اش از امیاِل انسانی، از طبیعت، از زن، از زندگِی آزاد، منبِع 
بزرگی از حرمان هاست. تصادفی نیست اگر ناامیدشدگان کلماتی را از مذهب 
بیرون می کشند که به آن ها اجازه می دهد تا ذائقه ی مرگ پسندشان را ارضا کنند، 
کلماتی که قداست شان چیزی را ابداع می کند که هم اهانِت به آن محسوب 

می شود و هم به آن نیاز دارد: یعنی کفر و توهین به مقدسات را.
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همچون  است کلمات  دارد. کافی  وجود  مؤمن  نظِر  از  فقط  کفرگویی 
حکومِت  سیاسِت  به  حمله  شوند:  ُپر  چیزی  با  و  لغزانده  تهی  صدف هایی 
الله«، اسالم هراسی است؛  نه  ارباب  اسرائیل، یهودستیزی است؛ نوشتِن »نه 
افشاکردِن کشیش های بچه باز، جریحه دار کردِن ایماِن فرِد مسیحی است. یادم 
نیست این عبارت را چه کسی گفته است: یک جمله از یک نویسنده را به من 

بدهید، کاری می کنم که دارش بزنند.
بیمارِی بومِی خشونت در همه جا هست، چیزی که آن را تولید می کند و 
دامن می زند نظامی اقتصادی است که منابِع سیاره را ویران می کند، زندگی 
را تهدید می کند.  بقای مردمان  را فقیر می سازد، و حتا زنده مانی و  روزمره 
برای  را  مساعد  زمینه ی  است که  این  در  نفع شان  چندملیتی  شرکت های 
ستیزه های محلی و جنِگ همه با  همه فراهم سازند. چه شرایطی بهتر از هرج 
از مجازات، مسموم ساختِن  بدون هراس  تاراِج سیاره  برای  می تواند  مرج  و 
سراسری منطقه ها با گاِز شیست یا بهره برداری از رگه های رسوبِی طال مناسب 
باشد؟ استراتژی کم هزینه ای است تبدیِل افراد به سربازاِن درگیر در جنگ های 
پوچ و مهمل، افرادی که چه بسا با اندکی تأمل تبدیل به افشاگراِن زدوبندهای 

استثمارگران شوند و علیه آنان متحد گردند.
آدم کشان  از  بعضی  به  و  بازی کنید  قتل  آمراِن  بساِط  در  بروید  باز  حاال 
اهمیتی بیش از دیگر آدم کشان بدهید. آن کله پوِک خطرناِک نروژی را که به 
ناِم پاکِی قومی دست به کشتار صد نفر زد، در چه مقوله ای جا می دهید؟ یا آن 
دانش آموزی که یک روز صبح همکالسی هایش را با خون سردی به قتل رساند؟

چه  باشند  مشوق اش  ایده ئولوژیک  و  مذهبی  شاخه های  چه  حماقت، 
نباشند، خاستگاِه یگانه ای دارد: مالل، حرمان، خرفتی، ناامیدی، حِس افتادن 
و  نیستی  به سوی  بلند  تنها می تواند جهشی  آن  از  دامی که خالص شدن  به 

نابودی باشد.
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اقتصاِد  درهم شکستِن  طریق  از  دام  همین  درهم شکستِن  درست  مسئله 
کاالیی است. اقتصادی که در مسیِر گذِر خود هیچ شانس و مهلتی به زندگی 

نمی دهد.
خنده ای  برخیزد،  بزرگ  خنده ای  فراِز  ناامیدی  شیِب  آن سوِی  در  باید 
جهان شمول که به تجارت، که از انسان یک شیء می سازد، هیچ شانس و مهلتی 

ندهد. خنده ی شاد ــ زیستِن بازیافته .
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پی نوشت ها
دو تن از کاریکاتوریست های قرن نوزدهم در فرانسه که نابکاری ها و شیادی های زمانه ی   .1

خود را با چیره دستی ترسیم می کردند.

 conchier [ :سال ها پیش در متِن دیگری این پانویس را در مورِد این کلمه آورده بودم  .2
از كلماتی است  كه  قبيح  محسوب  شده  و از واژه نامه های رسمِي فرانسوی حذف  شده  
است . اين  موضوع  و ترديدم  را در مورِد معادِل صريِح آن  به  فارسی با َوِنِه ِگم  درميان  
گذاشتم . او هم چنين  توضيح  داد: » conchier يعنی ” به ُگه گرفتن يا ريدن  به  چيزی”. 
اين  لغت  از رابله  است  اما آراگون  هم  آن  را چنين  به  كار برده  است : “ريدم  به  سرتاپای 

ارتش  فرانسه ”«.[

صفتِ حاکی از خصوصیاتِ  شاه اوبو، پرسوناژ نمایش نامه ی معروف آلفرد ژاری.  .3

اسامی نشریات فکاهیِ آنارشیستی در فرانسه در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم.  .4


