
  



2 www.thesis11.com 

  

   1کرده جوانی: عقل تب

 ماهی سیاه کوچولو: کتاب تجربه

 محسن ملکی 

 

های درمانده گریه »ماهی کوچولو گفت: مادر! برای من گریه نکن، به حال این پیرماهی

وجبی! دومی گفت: اگر بروی و  ها از دور داد کشید: توهین نکن، نیمکن. یکی از ماهی

های دورۀ جوانی ها هوسدهیم! سومی گفت: اینبشوی، دیگر راهت نمیبعدش پشیمان 

 است، نرو!« 

 ماهی سیاه کوچولو

 

های کوچک و پراکنده چون ماهی چون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه هم»ما نه هم

بریم. وحشت و خفقان، فقدان هر نوع  سر میها و مرغان ماهیخوار بهدر محاصرۀ تمساح 

های دموکراتیک، رابطۀ ما را با مردم خویش بسیار دشوار ساخته است. ما با توده شرایط 

 « .ارتباطیم؛ کشف و سرکوبی ما آسان استخویش بی

 ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاء، امیرپرویز پویان

 

با دگماتیسم بدون هراس مبارزه شود و امکان داده نشود که جنبش در این آغاز »باید 

 «.دچار شود "عوارض پیرانه "به   جوانی

 نبرد با دیکتاتوری شاه بیژن جزنی، 

 

کند و طراوت  کردن جوان می»شخصیت ویرانگر جوان و شاداب است. چرا که ویران

 «.بخشدمی

 شخصیت ویرانگر بنیامین، 

 

ای است ناگزیر و کوتاه  قیلولهچیست اولین هدیۀ مفیستو به فاوست؟ جوانی. بنا بر حکمت عامیانه، جوانی پایدار نیست،  

های دورۀ جوانی  ها هوسآید. »ایندیر یا زود به هیئت قفسی آهنین در می پیش از تشرف به واقعیتی که بر اساس حکمی ازلی

آورند و  ای که با اندوهی سودایی شوق »زودگذر« جوانی را به خاطر میاست، نرو!«: این است واکنش جوانانِ اکنون پیرگشته 

 
تر در شمارۀ جوانیِ مجلۀ مروارید منتشر شده. بخش سوم که دربارۀ رابطۀ  ام: »صمد به روایت بنیامین«. دو بخش اول این مقاله پیشدربارۀ صمد بهرنگی نوشتهای است از فصل هشتم کتابی که این متن تکه 1

 تر در جایی منتشر نشده است. بهرنگی با شعار و مانیفست در سنت چپ است، پیشبوطیقای 
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از هشیاری بزرگسالی   پیشکنند. تب جوانی: جوانی آیا رویایی است گذرا توزی میعلیه شور و شورش جوانی، علیه رخداد، کین

گردد و  ای است که پیوسته چون خاستگاه، چون گردابِ سیاست بازمیو کُند و زنجیرشدن به جامعه، یا نه، میانجی محوشونده

ان، شوری آنارشیستی که باید به انضباط کمونیستی مزید گردد تا سیاستِ کمونیسم به انضباط  بلعدم کند، میتسخیرمان می

ایده، ناممکنی زیستن  بت وارۀ حزبی استحاله نیابد؟ جوانی آیا رخدادی است گذرنکردنی؟ چیست جوانی، هان؟ زیستن »با« 

گذارد. جوانی  ناگزیرِ جایگاهی که جامعه برایمان کنار میای از هویت خود و از نوالۀ »بدون« ایده، از سر گذراندن گسستی ریشه 

ای  ها، بازتولید جامعه. آنارشی است جوانی، آری، نفی هر آرخه، ظهور ناگهانی سوژهشورشی است علیه تقسیم کار، توزیع مکان

ه فراسوی مختصات محتوم آسا خود را بانگیز و مرگبرد و با جهشی رعبرمانتیک که زنجیرهای اصل واقعیت را یک به یک می

انگیز، در سفر گسلد تا چون شهسوار ایمان در جهشی خوفکند. جوان از صراط مستقیمِ عافیت بورژوایی میواقعیت پرتاب می

جا و اکنون باید به شکلی سوبژکتیو بدان آری ای که در این، از ایدۀ اجتماعی دیگرگون کشف حجاب کند، ایده2به سوی آگاهی 

، با برنامه تدارکش  محققش کرد، نه چون ایدئالی تنظیمی که باید به کمک »خران لنگ تاریخ«، پیران خرفت بروکرات گفت و  

خرده چون کرم به سویش خزید. جوانی، جهش، خیز، انحراف. جوانی را با تکامل چه کار؟  دید و مستظهر به عینیت تاریخ، خرده

کند. جوانی  درد و ایده را در دل آن تابناک میکه با دشنۀ خویش بطن آن را می  جوانی سفری است در امعاء و احشاء واقعیت،

 افسون سیاست است.  

 

 ها:  تمثیل غار چریک  •
 جوانی 

 تجربه 

 زدگی ماه 

 های بدون عادت سوژه 
 

برابر اخذ  شناختی؟ یا از سر گذراندن شکاف یا انفجاری سوبژکتیو، نوعی رد هویت )در  ای جامعهجوانی چیست؟ مقوله 

پرسیم. چیست اولین عملِ گسلد هر فرد را از جایگاه و هویت اجتماعی خود؟ پرسش را از ماهی سیاه کوچولو میهویت( که می 

 ایِ مکان ـ جایگاهی که خانواده و اجتماع برای او تعیین کرده است. ماهی سیاه کوچولو؟ جابجا شدن، انکار سوبژکتیو و ریشه 

 
 بندی کرده است. صورت  تاریخ و آگاهی طبقاتیجا باید به آن معنایی فهمید که لوکاچ در  آگاهی« را در این» 2
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دوزد؟ تقسیم کار، اصلی که عامل مستقیم بازتولید جامعه است. درسی  می  مه جامعه را بهالمتین  چون حبلچیست آن اصلی که  

وار« جامعه عنصری گسلد برای حریم »اندامکه در شورشی سوبژکتیو از مکانی که برایش مقدر شده میافالطون: آن  جمهوراز  

ن معنایی که این روزها باب روز شده است دربارۀ »مشکالت جوانان« شناختی نیست، به آای جامعهاست خطرناک. جوانی مقوله 

به مثابۀ یک »گروه« اجتماعی و »دولت جوان« وراجی کنند. جوانی گسستی است سوبژکتیو، یا به قول بنیامین، جرأت زیستن 

ن را: ایده که به جانش چنگ  ای؛ به یاد آر سقراط، آن فاسدکنندۀ اعظم جواناشدن ریشهواسطه با ایده؛ جاکنو یکی شدن بی

شدن است، این جهش ـ وقفۀ توأمان که سوژه را به فراسوی جایگاه  شد. جوانی این میخکوب ناگهان میخکوب میانداخت، بهمی

می خود  مقدر  خشونتاجتماعی  شوکی  با  و  غرق برد  از  را  او  بیبار  می شدن  آزاد  خود  محیط  در  ظهور واسطه  نوع  هر  کند. 

 اثری است مولود و مولّد جوانی.   ماهی سیاه کوچولوسیاسی از پیش نوعی جوان ـ شدن است. سوبژکتیویتۀ 

شان ببیند«؛ ماهی سیاه کوچولو، مفتون »ماهی کوچولو حسرت به دلش مانده بود که یک دفعه هم که شده، مهتاب را توی خانه

می حرف  سیاه«  ماهی  »درد  از  راوی  دیگر  ماه.  لونی  از  که  در  زند  زندگی  پوچی  و  دلهره  با  کار  چه  را  درد  این  است. 

او جن درد  ماهاگزیستانسیالیسم؟  است،  ماهزدگی  ماهتاب.  بلعیدن  که میزدگی،  است  و حرکت  زدگی  به گسست  جنباندش، 

خواهم  داردش، به ترک کردن، به جهش به سوی »بیرون«، سِفر خروج. ماهی سیاه دلبستۀ »آخر« است، آخر جویبار: »میوامی

بروم ببینم آخر جویبار کجاست«؛ و پاسخ مادر: جویبار که اول و آخر ندارد، »همین است که هست!« جویبار همیشه روان است 

فرجام یا وقفه؟ حنجرۀ مادر بلندگوی وضع موجود است: »همین  رسد. »آخر« اما چیست؟ غایت مسیر؟ فرجام؟و به جایی نمی

کند تا جایی باز شود برای بالیدن  است تیز که ماهی سیاه درون شکاف وضع موجود فرومیای  است که هست«. اما »آخر«، گوه

خواندش، بیرونی در  کند و به »بیرون« فرامیشدنی نو. نور ماه، جنی که زیر پوست ماهی سیاه کوچولو حلول میو زهیدن سوژه

افتاد، ماهی دلش  هایی که ماه توی آب میداشت. شبآنِ واحد سوبژکتیو و ابژکتیو: »ماهی سیاه کوچولو ماه را خیلی دوست  

ها  شد و او را زیر خزه ای با او حرف بزند، اما هر دفعه مادرش بیدار میها بیرون بخزد و چند کلمه خواست که از زیر خزهمی

زدایی، خانواده، گریز از  مکانخوان در ستیز با یکدیگرند: مکان، زده و نیروهای عزایمخواباند«. نیروهای جنکشید و دوباره میمی

 خانواده، صراط مستقیم، صراط انحراف.

مندی حاکمان،  مندی. مادر اسیر »تداوم« است، و جوان مسحورِ »انقطاع«. زمانجوانی و عادت، رمیدگی و آرمیدگی: دو نوع زمان

ای ناگهان در و زمان مسیحایی، سکته  ها؛وقفۀ ظهور و افول حاکمان و دولتمندی مسیحایی. زمان حاکمان، پیوستار بیزمان

این زمان همگن و تهی، در »همین است که هستِ« مادر. جوانی انقالب مداوم است. جوانی ژستِ تاریخ است. و جستجوی آخر  
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کند. کاش مسلسل پشت شیشه مال من بود: زنگ  ای جمعی که تاریخ حاکمان را منقطع میجویبار، نقب زدن به دریا ـ سوژه 

 مسیحایی جوانی، شورش علیه دوکسا، علیه تاریخ طبیعیِ حاکمان. 

شود؟ شورش علیه عادت است جوانی؛ سفری است مرکزگریز. کیست  چرا کار ماهی سیاه کوچولو با جابجاییِ مکانی آغاز می

« او )که آدمی را سخت  که خود را بری از عادت کرده باشد. در فهم این نکته روبسپیر و جفت »فضیلت ـ ترورجوانِ شورشی؟ آن 

گرایانه، بندهای اصل واقعیت،  های واقعآید. سوژۀ انقالبی بندهای عادت، سازشاندازد( به کارمان میبه یاد ماهی سیاه کوچولو می

 با قوانین   ای از قوانین غیررسمی که نحوۀ ارتباط ریزد. عادت چیست؟ هر نظم قانونی مبتنی است بر شبکه درد و دور میرا می

اللفظی وقت قوانین را تحت آموزد چگونه با وضع موجود منطبق شویم، چهدهند. عادت به ما میمان میرسمی و صریح را نشان 

چه رعایتبفهمیم،  چهوقت  و  کنیم  نادیدهشان  داریم  اجازه  خردهوقت  بگیریم.  ترسشان  چخ بورژوازی  و  خورده،  بختیارها 

این ققورباغه برند همۀ  از  اما خط بطالن میهای صمد،  را؛ جوان، شخصیت ویرانگر،  نانوشتۀ عادت  این  وانین  بر تمامی  کشد 

کند با  . جوان شورشی بدون عادت است، مصالحه نمی3کنندهای کلی میهای نانوشته که ما را بیش از پیش تسلیم قانونقانون

ن وضع موجودند. این درست نقطۀ مقابل گفتار آورد عاداتی را که حافظ و پشتیباآنچه هست، و در عمل خود به حساب نمی

ای درنگ کند، بر خانواده و بر تجربۀ پیران  که لحظه آن. ماهی سیاه کوچولو بی4ضدانقالبی است که دفاع از عادت مقوم آن است 

 کشد؛ ماهی سیاه کوچولو فیگوری است تهی از عادت.    قوم و شیخان جاهل خط بطالن می

کننده  های خستهخواهم به این گردشام و نمیها خسته شدهای: »من فقط از این گردشاعالم ماهی سیاه کوچولو، ساده اما ریشه 

ام ماهی چشم و گوش بسته ام و هنوز هم همان  خوش باشم، و یکدفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شده  ادامه بدهم، الکی

کردن خانه، او را کردن او از تصمیمش برای ترکها برای تزریق ندامت در ذهن ماهی سیاه کوچولو و پشیمانکه بودم«. همسایه

ها، حتی پیران این قوم،  دهند. ماهی سیاه علیه این تجربه ـ عادت، بر »چشم و گوش بسته ماندن« ماهیبه »تجربه« احاله می

تجربه است.  گذارد. »چشم و گوش بسته« کسی است کور و کر، کسی که سرد و گرم روزگار را نچشیده است. بیمیانگشت  

دیالکتیکی ایجاد میاچرخش  تجربه  سیاه کوچولو در مفهوم  ماهی  است که آنی که  آن  آنکند  او  چه  رخِ  به  تجربه  ها ذیل 

های درمانده گریه کن«...  برای من گریه نکن، به حال این پیرماهی  کشند عادت است و بس، نام دیگر زوال تجربه: »مادر!می

خود تفریق کرده است، زهد سوبژکتیو؛ او به مکانی    ایم«. ماهی سیاه کوچولو عادت را از زندگیکرده  عادت »آخر ما به دیدن تو 

 تهی مسخ شده است، خلئی که امر مسیحایی در بستر آن جوانه خواهد زد. جوانی ال ـ مکانِ امر مسیحایی است. 

 
 »روبسپیر، یا خشونت الهیِ ترور«، ژیژک، سایت لکان دات کام.  3

 ، بولنت دیکن. پاردوکس جامعهشورش، انقالب، نقد:   4



6 www.thesis11.com 

  

آغاز می را  ماندن در یک مکان، »سفر تجربه«  براهنی مسألۀ سفر در  ماهی سیاه کوچولو به جای  علیه دوکسا.  کند: شورش 

 های آذربایجان و اهمیت محوری سفر در آن:دهد: سنت ترکای جای میقای بهرنگی را در دل سنتی حاشیه بوطی

گو  صمد نیز مسافر افسانه است، مسافر اسطوره است. ساخت ذهنی صمد نیز ساخت سفر است. مسافر به یک معنا قصه

 .5کنند ها فرق میا فارسها بها مردمی مسافر هستند. از این نظر ترکاست، و به طور کلی ترک

این سنت اقلیت در دل ادبیات فارسی به شورش سوبژکتیو، به گریز از مرکز پیوند خورده است. ترکان در حال گریز از مرکز  

اند و »در مسیر و در پیرامون خود چیزها دیدند و تجربه ها پیوسته سفر کردهها در حال رجعت به مرکز. ترکاند و فارسبوده

گویی صمد در رهن این مرکزگریزی است؛ و چه  « قصه.و در این سفرِ تجربه »گله به گله از خود میهن به جای گذاشتند  کردند«

این سوبژکتیویتۀ نوین، این شورش علیه دوکسا،    شود.جای تعجب که ماهی سیاه کوچولو در زهدان این سنت ترکی زاده می

شد، و سنت آذربایجانی که سخنگویانش به خاطر فاشیسم مرکزگرای باغ میداد،  باید چون زخمی درون وضع موجود شکوفه می

پهلوی حتی حق نوشتن به زبان مادری خود را نداشتند زخمی بودند در دل سنت بزرگ ادبیات فارسی. در چنین ادبیاتی است  

چسبند؛  گانیک و واحد »وطن« میبالند که چون وحشیان امپراتوری کافکا، مانند جراحتی العالج به پیکر ارهایی میکه سوژه

زخمِ دولت ـ ملت، عفونت زبان فارسی، به چرک نشستن مرکز. فرزند چنین سنتی است ماهی سیاه کوچولو: »سنت پرواز و گریز 

سازی«. این ماهیِ گریز قیود شهروندی  بودن در وطن و به دنبال وطن واقعی بودن، سنت گله به گله وطناز مرکز، سنت غریب

ای مولود تجربه و آزمایش. سنت سفر سنت جوانی است، سنت انقالب  اندازد، سوژهسازی را از کار میالزامات پروژۀ دولت ـ ملتو  

 دائم.  

. سرکوب شورش : بازنویسی تمثیل غار افالطون و قتل سقراط ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاءو    ماهی سیاه کوچولو

خواهند به مادرهاشان چیز یاد بدهند!.... همسایه  ها میشود: »حاال دیگر بچه آغاز می  با تصغیر او   سوبژکتیو ماهی سیاه کوچولو

بدیل  ای؟«. وقتی »تصغیر« او در برابر قطعیت بی ای و ما را خبر نکردهگفت: کوچولو! ببینم تو از کی تا حاال عالم و فیلسوف شده

ای حافظ جامعه  افتد، برای سرپوش گذاشتن بر »تسخیر« او به خشونت اسطورهآورد و از کار میماهی سیاه کوچولو تاب نمی

کند: »یکی  دانی بورژوایی و هیاهوی قراداد اجتماعی در کتم نسیان پنهانش می جویند، خشونتی که پردۀ نازک آدابتوسل می

اتهام اصلی سقراط، »ای به تو رحم هم میها گفت: خیال کردهپیرهاز ماهی کرد  « دقیقاً چه می.فاسد کردن جوانانکنیم؟«. 

کرد سقراط دقیقاً؟ تزریق شک در سنت، بیان آزادانۀ ناباوری خود به خدایان شهر و دورکردن جوانان از وظایف  سقراط؟ چه می

 
 »اسطورۀ صمد و مسألۀ زبان«.  5
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با دولت و  ها  واسطۀ آن همانی بیکاشت و این. سقراط به لطف آیرونی، نطفۀ منفیت را در دل جوانان می6شان خانوادگی و مدنی

کرد. دایمون سقراط چیست جز نامی از برای این منفیت  ها و عادات و قراردادهای اجتماعی را ویران می با خانواده و با عرف

زدگی، مسحور ایده شدن؟ دایمون سقراط مشعل جوانی او بود. این اتهام آیا دقیقاً اتهامی نیست که به حلزون قصه  آزادشده، جن

دهند؟ آیا ترس طبقۀ متوسط از بهرنگی به دلیل این ماهیت فاسدکنندۀ بوطیقای او  کوچولو نسبت می  و سپس به ماهی سیاه

 های سقراط، فاسدکنندۀ جوانان و کودکان!    نیست؟ بهرنگی: یکی از نام

 »از آب درآمدن« و »سر زیر آب کردن«: 

دانم کدام بدجنسی زیر پای  ؛ نمیب دربیایداز آ طوری  ام ایندانهیککردم بچۀ یکی»مادرش گفت: من هیچ فکر نمی

فهمم، چشم  کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و هوش دارم و میبچۀ نازنینم نشسته! ماهی کوچولو گفت: هیچ

آید؟ مادر گفت: آره خوب پیچه، یادت میبینم. همسایه به مادر ماهی کوچولو گفت: خواهر! آن حلزون پیچدارم و می

شد. بگویم خدا چکارش کند! ماهی کوچولو گفت: بس کن مادر! او رفیق من بود. مادرش  ام میپاپی بچهگفتی، زیاد  

گفت: رفاقت ماهی و حلزون، دیگر نشنیده بودیم! ماهی کوچولو گفت: من هم دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودم،  

نشست  جا که میجا و آن ش، یادت رفته این... مادرش گفت: حقش بود بکشیمسر آن بیچاره را زیر آب کردیداما شماها  

زنم.« )تأکیدها از من  ها را میزد؟ ماهی کوچولو گفت: پس مرا هم بکشید، چون من هم همان حرفهایی میچه حرف 

 است(.

نهادها را مختل ها و  واسطۀ جوانان با عرفشود، این فیگور سقراطی، رابطۀ بیپیره« نامیده میپیچه که بعدتر »حلزونحلزون پیچ

کنند. ماهی سیاه کوچولو، در قامت افالطونی جوان که بعد از مرگ سقراط به حقیقت گفتار او  کند؛ سرش را زیر آب می می

زنم«. انفجار ها را میطلبد: »من هم همان حرفکند و با شجاعت نظم موجود را به مبارزه میدهد، سینه سپر میشهادت می

کردن. پیره«. از آب درآمدن، سر زیر آب د: »تا کارش به جاهای باریک نکشیده، بفرستیمش پیش حلزونبربریت مکتوم وضع موجو

تعبیر »از آب درآمدن« به نتیجۀ نهایی و ناگهانی و اغلب نامترقبۀ چیزی اشاره دارد، مثالً فالنی دزد از آب درآمد. این تعبیر را  

خوانیمش. »از آب درآمدن« یعنی  اللفظی میکاویم، یک بار تحتآن را می  کنیم: یک بار معنای استعاریاز دو سو دنبال می

تحولی را پشت سر گذاشتن که نامترقبه است. مادر ماهی سیاه کوچولو حق دارد که خشم خود را از این نکته که فرزند دلبندش  

 
 »فاسد کردن جوانان: گفتگویی با آلن بدیو«، سایت ورسو.  6
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اللفظی  معه را در او کشته است. معنای تحتطور« از آب درآمده بیان کند. ماهی سیاه تحولی را از سر گذرانده که عادات جا »این 

 کند که از آب بیرون بجهد، بیرون را لمس کند:  این تعبیر: »از آب درآمدن«، »رفتن به بیرون آب«. ماهی سیاه کوچولو تقال می

این  رسد و  شوند/ و ناگهان صیاد می»هنوز برای من روشن نیست/ چگونه جایی ناگاه ماهیان کنار یکدیگر جمع می

دهد/ هنوز اول صید است/ دوباره جایی  کند/ و تور/ دوباره این بر گرد یکدگر جمع آمدن را/ شکل میتجمع را تور می

کند/ و تور در تور/ و شکل/  شوند/ و باز صیاد این ماهیان دیگر را/ در تور دیگری جمع میدیگر/ ماهیان دیگر جمع می

آورد/ و آب را به یک بهم زدن  ماهی/ میان حیرت دریا/ بال از دو پهلو در میدریا/ ماهی/ تور/ شکل/ و ناگهان یک  

 « 7. زند چشم/ گره به قلب هوا می

ای بر گریز از عادت انگشت  آیا ضیاء موحد در این شعر مشغول بازنویسی قصۀ صمد بهرنگی است؟ موحد در مصاحبه

نکردن ماندن در    حالت طغیانی و تحمل«، »در یک حالتگریز از ماندن  «، »گریز از عادت». ماهی گریز:  8گذارد می

، بر هم زدن توزیعِ از پیش موجود مکان و زمان به یمن نیروی جوانی. گریز آنارشیستی به سوی  «یک وضعیت ساکن

ای آموزد، »بیرونی« که زهدان تجربه و زایش سوبژکتیویته . بهرنگی این گریز به سوی »بیرون« را به جوانان می»بیرون«

کند: »دوستانش گفتند:  ی است که در هر نوعی از »گردِ یکدگر آمدن« نوعی گریز ایجاد میااست نو. جوان آن ماهی

شود فراموشت کنیم، تو ما را از خواب خرگوشی بیدار کردی، به ما چیزهایی یاد دادی که پیش از این حتی  چطور می

واسطۀ اخذ هویتی خارق اجماع از ماهی  ها بهباک!«. چریکنا و بیفکرش را هم نکرده بودیم. به امید دیدار، دوستِ دا

چون ماهی در دریای  جهیدن از غار افالطون: »ما نه همیابند؛ بیرونای هویت خود میسیاه کوچولو راهی برای رد ریشه

 بریم«. سر می خوار بهها و مرغان ماهیهای کوچک و پراکنده در محاصرۀ تمساحچون ماهیحمایت مردم، بلکه هم

 

 »بیرون« و مرزهای تجربه:     •

 سفرِ خروج علیه »حبس بیرون«.   

 

 
 ، ضیاء موحد، نشر نیلوفر. مشتی نور سرد 7

جا  ها را یکفهمند این شعر یعنی چه. درست است که تور هست و صیاد همه این ماهیخوب میاین شعر بیان گریز از عادت است و گریز از ماندن در یک حالت. کسانی که میل گریز از عادت در وجودشان باشد  »  8

«، مصاحبه  ته استنکردن ماندن در یک وضعیت ساکن و ماندن در این و آن گروه و دس رود باال و این شعر شرح این حالت طغیانی و تحملکَند و میبینی که یک ماهی خودش را از دریا میوقت میکند ولی یکجمع می

 با شرق. 
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افگنان دریا  به  دل  دارندۀ  »وینان  پای  به  اند/ 

پیشاپیش  آتش ها/ زندگانی دوشادوش مرگ،/ 

 .مرگ«

 شاملو، »خطابۀ تدفین«  

 

ها به »بیرون« است؛ سِفر خروج.  نگاه متفاوت آنها در  ماهیاندیشۀ بیرون و تجربه. فرق اساسی میان ماهی سیاه کوچولو با کفچه 

کند تا لمس کند دنیایی دیگر را، بیرونِ زدایی میماهی سیاه کوچولو، این تمثال ناب شور و شورش جوانی، پیوسته از خود مکان 

مکان و قلمرویی    ها اما پیوسته خود را بهماهیها بهترین جهان ممکن است؛ کفچهماهیاین جهان ممکن را که از نظر کفچه 

 زنند:  خاص گره می

گردیم؛ اما غیر از خودمان و پدر و مادرمان،  زنی! ما هر روز، از صبح تا شام دنیا را میخود به در و دیوار میاصالً تو بی

برکه  توانید از  آیند! ماهی گفت: شما که نمیها هم به حساب نمیهای ریزه، که آنبینیم، مگر کرمکس را نمیهیچ

ها گفتند: مگر غیر از برکه، دنیای دیگری هم داریم؟ ماهی  ماهیزنید؟ کفچه بیرون بروید، چطور از دنیاگردی دم می

ها  ماهیریزد و خارج از آب چه چیزهایی هست. کفچهجا میگفت: دست کم باید فکر کنید که این آب از کجا به این

 ایم! هاها... هاها... به سرت زده بابا!.ارج از آب را ندیدهگفتند: خارج از آب دیگر کجاست؟ ما که هرگز خ

یکی هماهنگی   یمن  به  که  دنیایی  دیوار صلب  در  ایجاد شکاف  برای  تقال  زدن«،  درودیوار  »به  جوانی چیست؟  بنگرید!  هان 

دیگر کجاست؟ ماهی سیاه  کند. مگر غیر از برکه دنیای دیگری هم داریم؟ »خارج« از آب  بنیاد، ابدی و باخودهمان جلوه میپیش

ظاهرِ حصینِ خودشیفتگی کند؟ دریا چیست؟ نوعی سوژۀ جمعی رسته از حصنِ بهکوچولو چرا همواره به »آخرِ« جویبار فکر می

 ها؟ قورباغه

دگرگون قدر بیرونی که درونی، نوعی اودیسۀ آگاهی که رابطۀ او با جهان را  سفر ماهی سیاه کوچولو، این ماهی گریز؛ سفری همان

زدایی ماهی سیاه کوچولو پیش و بیش از هرچیز رخدادی است در پهنۀ آگاهی، گسستی سوبژکتیو. »ما هر روز،  کند. مکانمی

ها هم به  های ریزه، که آنبینیم، مگر کرمکس را نمیگردیم؛ اما غیر از خودمان و پدر و مادرمان، هیچاز صبح تا شام دنیا را می

گسلد، اندرون خود، اوهام اصالت، را هی سیاه کوچولو با اعالمی سوبژکتیو و با خشونتی ناب از خانواده میآیند!«. ماحساب نمی

کند، چون نیشتری در زخمی به چرک اندر نشسته؛ او همخون یکی چون علیرضا نابدل است که پس از پرواز بر فرار  تخلیه می

ریشه،  د تا زنده به اتاق تمشیت ساواک برنگردد؛ سوژۀ سیاست تهی است، بیکشپنجرۀ بیمارستان، امعاء و احشاء خود را بیرون می 
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ها دنیا را به ماهیگیرد؛ در مقابل، کفچهامعاء و احشاء. عمق و اصالت توهم حاکمان است. او مکانِ بومی خویش را به هیچ میبی

کند. سفر ماهی سیاه  بژکتیو فرد را مهار و خفه میدهند: مکانی که نیروهای سوگانۀ اودیپی »کودک ـ پدر ـ مادر« تقلیل میسه

. ماهی سیاه کوچولو آن اتم معروف لوکرتیوس است که 9ای است برای گریز از اودیپ و یورش به »میانۀ زندگی«کوچولو اودیسه 

 شود؛ چریک، حدوث رهایی. دلیل از مسیر خود منحرف میناگهان و بیها بهدر باران اتم

کند؟ این آخر آیا »غایت« یا تلوسی از پیش موجود است، یا  وقفه به »بیرون« و به »آخر« فکر میچولو بیچرا ماهی سیاه کو

دانند؟ اندیشۀ »بیرون« پیوندی عمیق دارد با ها آن را اول و آخرِ همه چیز میماهیشکافی درونی در آگاهی و دنیایی که کفچه 

 بورژوا از مفهوم تجربه.خردههای قرائت متفاوت ماهی سیاه کوچولو و قورباغه

گنده  های گندهای و داری حرفاصل و نسب! بچه گیر آورده»قورباغه گفت: حاال چه وقتِ خودنمائی است، موجود بی

های مرا از ام که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتر است بروی دنبال کارت و بچه قدرها عمر کردهزنی! من دیگر آنمی

 تر نیستی«. نبری. ماهی کوچولو گفت: صدتا از این عمرها هم بکنی، باز هم یک قورباغۀ نادان و درمانده بیشراه به در  

ام که بفهمم  قدر عمر کردهباز مضمون سقراطیِ از راه به در بردن و فاسدکردن جوانان. چیست فهم قورباغه از تجربه؟ من آن 

قدر عمر کرده که پیشاپیش همه چیز را او آن  زند؟ نقاب تجربه!ابی بر چهره میجا چه نقدنیا همین برکه است. قورباغه در این

این قرائت از تجربه قرائتی   اند و بس.ها توهمگوید اینها، امید، همه چیز را، و تجربه به او میتجربه کرده است: جوانی، آرمان

ت، نرو!«. احالۀ جوان به تجربه برای سرکوب تجربه. های جوانی اسها همه هوستوزی علیه جوانی: »ایناست ضدجوانی، کین

  گویی به وضع موجود.هایی زودگذر پیش از آری ای گذرا برای پیوستن به جامعه، هوسجوانی در نظر قورباغه چیست؟ مرحله 

قورباغه چه چیزی را تجربه کرده است؟ او نیز روزگاری جوان بوده است؛ او نیز روزگاری جوانانه شورش کرده است؛ او نیز چون  

ماهی سیاه کوچولو حرف والدینش را باور نکرده است، اما زندگی، تجربه، به او آموخته که حق با والدینش بوده. ماهی سیاه  

شود: چرا کند، با این قرائت از تجربه روبرو میشود و گسست خود را اعالم مینحرف میکوچولو که صراط مستقیم جامعه م

کاهد  ها را فرومیکند و آنارزش می هایی را که خواهیم زیست بی زنی؟ این قرائت از تجربه پیشاپیش سالگنده میهای گندهحرف

کانه پیش از هشیاری درازمدت زندگی جدی. قورباغه و  های شیرین جوانی، دوران شور و سرخوشی کودبازیبه دوران مسخره 

هیچ نیست جز شبی کوتاه؛ آنچه باید الجرم بدان رسید:    کنند: جوانیخانواده یک نکته را با قلم حجّاری بر فرق سر ما حک می

طور که  اند. همانر گذراندهای که قورباغه و والدین ما از ساین است تجربه  10« .ها، و دلمردگیهای مصالحه، فقیر شدن ایده»سال

 
 برد.  میکه فرانتس روزنتسوایک برای خالصی از انسداد میل و گشودگی به زندگی به کار  ای»میانۀ زندگی« تعبیری است نیچه  9

 ، انتشارات ناهید. متافیزیک جوانی و چند مقالۀ دیگر»تجربه«، والتر بنیامین،  10
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داند، مسیری که کودک باید »بالضروره« طی کند، قورباغه نیز به ماهی سیاه  پداگوژی بورژوایی فرد بزرگسال را غایتِ کودک می

دیگر یعنی  دنیا!... دنیا!... دنیا  ام و دنیا همین است که هست، هیچ بیرونی در کار نیست. »کند: دنیا را گشتهکوچولو اعالم می

های مضحک تجربه را با  «. ماهی سیاه کوچولو این هالهچه؟ دنیا همین جاست که ما هستیم. زندگی همین است که ما داریم

آفرینشگر، جویای تجربه خنجر خویش می این  او،  زیرا  از هیچ چیز چون »رویاهای  درد  به »بیرون«. قورباغه  ای است آغشته 

انگیزِ کنونی به شیطان فروخته است. و اما پاسخ  ای او یادآور رویاهایی است که به نفعِ جهانِ نفرتندارد. جوانی بر « نفرت جوانی

صدتا از این عمرها هم بکنی، باز هم یک قورباغۀ  که قصد تاراندن شور و شورش جوانی را دارد: »  ماهی سیاه کوچولو به قورباغه

     نادان و درمانده بیشتر نیستی«.

کوچولو با »بیرون« چیست؟ اصالً خود خودِ »بیرون« چیست؟ بیرون، مرز تجربه است؛ به دست ساییدن مرز؛    نسبت ماهی سیاه 

کوشد ما را از سرحدات خود دور نگه دارد. لمس بیرون گریز از دولت است؛ ماهی گریز ـ شدن. بیرون نه یک نقطۀ دولت می

گردانی، تحول سوبژکتیو ست، شکافی که با لمس آن سوژه نوعی پردهماندگار در آگاهی و در واقعیت امتعالی، بل شکافی درون

از آنچه بالنشو »حبسکند. متمایز میرا تجربه می پیوند خورده است  از بیرون را که به تجربۀ رهایی  کردن کنیم این قرائت 

چه در آن واحد به بیرون هل داده  ننامد. پارادایم حاکمیت به حذفی ادغامی پیوند خورده است، به »ساختار ادغامِ آبیرون« می

کند که به درونی شدن توانا باشد. حبسِ بیرون: قوام بخشیدن به شود«. حاکمیت همواره فقط و فقط بر چیزی حکومت میمی

مهدورالدم  سیاسی و . پارادایم حاکمیت با درونی کردن بیرون خود، مولد بدنی است زیست 11بودگی استثناءبیرون در نوعی درون

شده؛ ماهی سیاه کوچولو ای مهدورالدم است. هر بدن در برابر حاکم بیرونی است حبس توانش کشت، و البته هر سوژه که می

خواند؛ پارادایمی مشتاق خالصی از پارادایم حاکم، سِفر خروج. ماهی سیاه کوچولو و تقالی او برای لمسِ  پارادایمی دیگر را فرامی

ها برای ربودن حق اعالم وضعیت اضطراری از حاکم و تبدیل وضعیت استثنائی به وضعیت استثنائی حقیقی: بیرون، تقالی چریک 

های نوین سوبژکتیویته. خروج از پارادایم حاکمیت با ابداع شکل نوینی از سوبژکتیویتۀ سیاسی. لمس بیرون، انفجار و زایش شکل

یرون« در چارچوب هماهنگ آگاهی و واقعیت، ناهماهنگی و ناسازی به بار  بدون لمسِ بیرون، تحولی در کار نیست که نیست. »ب

شود. هرگز دریایی چنین  کند ماهی سیاه کوچولو سفری مرگبار و خطرخیز را؛ دریا پیش روی او گشوده میآورد؛ آغاز میمی

 .12گشوده در کار نبوده است

 
11 Giorgio Agamben, Homo Sacer – Soveriegn Power and Bare Life. 

 . دانش طربناکنیچه،  12



12 www.thesis11.com 

  

استهزا. ماهی سیاه  ای آندانند که بیرونی ندارد؛ برها برکه را جهانی میماهیکفچه  ها مفهوم »بیرون« مفهومی است درخورِ 

 کند، به بیرونِ آب:تر فکر میود، اما در این مسیر نیز به چیزی حتی گستردهرهای باز میکوچولو به به سوی افق

داری؟ آهو گفت:  ی اخورد. ماهی کوچولو سالم کرد و گفت: آهو خوشگله! چه عجلهیک جایی آهویی با عجله آب می

شکارچی دنبالم کرده، یک گلوله هم بهم زده؛ ایناهاش. ماهی کوچولو جای گلوله را ندید، اما از لنگ لنگان دویدنِ  

ها توی زدند و جای دیگر قهقهۀ کبک ها در گرمای آفتاب چرت میپشتگوید. یک جا الکآهو فهمید که راست می

 شد. زد و قاطی آب میموج می های کوهی در هواپیچید. عطر علفدره می

چون ماهی درون آب« به معنای راحت و  این بیرون برای ماهی سیاه کوچولو با »امر محال« پیوند خورده است. اگر تعبیر »هم

کوبد تا بیرونِ آب را لمس کند؛ زمین و هوا. نقطۀ  آسوده بودن است، ماهی سیاه کوچولو خود را با سر به مرزهای تجربه می

که اشمیت اشاره کرده، نسبتی درونی با زمین دارد؛  داند این دو را. از طرفی جنبش چریکی، چناناست او. مرزهای آب می  اتصال

  آواز کشتگان کند؛ ایشیق و صداقت را در  گریزد، پرواز میچریک پاسدار زمین است؛ از طرف دیگر، چریک موجودی است که می

کند، و دومی،  که براهنی او را با نگاه به سرنوشت علیرضا نابدل ساخته با سر سقوط میبراهنی به یادآرید. اولی، چریک جوان،  

کند. وقتی مرغ ماهیخوار های هوا را لمس میساید و دیگری گرهآید؛ یکی سر به زمین میدانشجوی جوان مبارز، به پرواز در می

ماند.  پرسد یک ماهی چقدر بیرون آب زنده میاز خود می  برد، ماهی سیاه ماهی سیاه کوچولو را اسیر کرده است و با خود می

ماند؟ مرزهای جهان، مرزهای تجربه، مرگبارند و چه دقیق  چریک چه؟ چریک پس از آغاز زندگی مخفیانه تا چه مدت زنده می

ین همه، بنگرید که اند: »اودیسۀ مرگبار«. بیرون هیچ نیست جز مرگ؛ با ااست نامی که برای سفر ماهی سیاه کوچولو برگزیده

شستند.  نگرد: »لب رودخانه دهی بود. زنان و دختران ده توی رودخانه ظرف و لباس میماهی سیاه با چه مایه وجد بیرون را می

ها را تماشا کرد و راه افتاد«، »ماهی کوچولو دید پسربچۀ تنی بچه ها گوش داد و مدتی هم آبماهی کوچولو مدتی به هیاهوی آن

شان را در آب هایکند. یک گله بز و گوسفند به آب نزدیک شدند و پوزهچوپانی لب آب ایستاده و به او و خرچنگ نگاه می

از سر نمی نکند، تحولی را  پر کرده بود«. سوژه اگر محال را لمس  گذراند، »همان«  فروکردند، صدای مع مع و بع بع دره را 

معنا در لختیِ محیط واسطه و بیشود به »بقاء« و ناتورالیسم، به غرق شدن بیسته میماند؛ بدون امر محال، زندگی فروکامی

شود؛ چرخۀ حاکمیت ناتورالیسمی است سیاسی مبتنی بر  اطراف؛ خرچنگ سودای شکار ماهی کوچولو را دارد، و خود شکار می

ها فرو کرد. مارمولک  بۀ محکمی خرچنگ را توی شنای بر آب افتاد و ناگهان، ضربقاء: »ماهی سیاه از خرچنگ فاصله گرفت. سایه

ماند. نظم دریا نیز قرار میاش گرفت که لیز خورد«. ماهی سیاه کوچولو حتی درون دریا نیز بیاز قیافۀ خرچنگ چنان خنده

ت، غنیمت برای او نظمِ پلیس است. سودای او خروجی مطلق است. »زمین و دریا... موجد مفاهیم متفاوتی درباب جنگ، خصوم
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پارتیزان بوده جنگاند.  که  زمانی  تا  کم  دست  زمینی ها  مشخصاً  سنخ  نمایانگر  باشد،  ممکن  ما  سیارۀ  در  ضداستعماری  های 

 . ماهی گریز، لمس زمین، مرگ، زایش چریک.13جنگجوی فعال خواهند بود«

چیز  الواقع آن است که همهر فاجعه فیشود. اگای است که ایدۀ پیشرفت و تداوم محال میلمس مرزهای تجربه، تجربۀ نقطه

طور که هست پیش برود، دست ساییدن به امر محال هیچ نیست جز ناممکن شدن پیش رفتن امور به شیوۀ سابق. لمس  همان

مرزهای تجربه مولد معرفت است، اما این معرفت نه دانش به معنای رایج آن، بل »حکمتی« است انقالبی، حکمتی که ماهی  

ریزد. این دانش نه دانشی است برای فهمیدن، که دانشی  هایی موجز میکوچولو در کورۀ تخیل دقیق خود به قالب فرمولسیاه  

بودن  ، حکمتی از جنس فرقان، شکافتن. ماهی سیاه کوچولو با ابداع چنین حکمت ـ دانشی، اسطورۀ مطلق14است برای بریدن 

را ویران می بارتلبی »ترجیح  هاکند. فرمولوضع موجود و حاکم  ماهی سیاه کوچولو )درست مانند فرمول معروف  ی معروف 

بخشند: یورش به سمت دریا، به سوی بیرون از دریا،  آور میسازنند و به تغییر ضرورتی الزامدهم که نه«( حکمتی ویرانگر میمی

 بدیل.  ای بیهای محال و مرگبار تجربه به سوی افق

است. سفر ماهی سیاه کوچولو،   . کوچیدن آزادسازی نیروهایی است که در خانواده حبس شدهکند ماهی سیاه کوچولو کوچ می

ها: کوچیدنی قدم به قدم مخاطره، جهش، حدوث. خانواده و همسایگان ماهی سیاه  سفر اتوپیایی اولدوز و یاشار به شهر کالغ

شان را فاسد کرده است؛ ماهی سیاه کوچولو تسلیم پارانویا  نتراشند که فرزندا درنگ با زبانی آلودۀ پارانویا دشمنی میکوچولو بی

ای را  های پارانویایی جامعه را منحل و سرحدات خانوادۀ هسته شود؛ با حرکت جسورانه به جانب بیرون، به سوی دریا، تودهنمی

ای چون خانواده )دولت شدهبستن میل درون مناطق حفاظت های زندگی است، قابکند. کار دولت همه مسدودکردنِ راهمحو می

ها  منطقی پارانویایی دارد و بدین دلیل اساساً فاشیستی است(؛ سفر ماهی سیاه کوچولو اما تقالیی است مرگبار برای گشودن راه 

تجربه  از دولت. مرزهای موجودِ  برای رهایی  آنارشیستی و مسدودشدۀ سوژه، سفری  نیروهای  آزاد کردن  به »میانۀ زندگی«، 

؛ این بدن از بندرسته توزیع زمان و مکان را آشفته سازد شورشی، بدنی نه منضبطاند. اندیشۀ بیرون، بدنی میمرزهای بدن حاکم

کرد، آشفتن مختصات مکان و زمان شهر بود که باید  ناپذیر میهای شهری را برای نظم پلیسی امری تحملکند. آنچه چریک می

 یورشی است شیزوفرنیک به میانۀ زندگی.    ماند. چریکزیر سیطرۀ حاکم می

های زیادی برخورد. از وقتی که از مادرش جدا شده بود، ماهی ندیده بود. چندتا ماهی ریزه دورش را گرفتند و  »بعد به ماهی

ای در یک  دشنهگری با  آیم«. غریبه کیست؟ آفرینشام. از راه دوری میماهی سیاه گفت: آره غریبه  ای؟غریبه که  گفتند: مثل این

 
 . نظریۀ پارتیزاناشمیت،  13

 »نیچه، تبارشناسی، تاریخ«، فوکو. 14
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کند. غریبه ساکن و رهرو  های نوین تجربه را باز میدست و چشم ـ چراغی در دست دیگر، چونان گوزن نقاشی جزنی، که راه 

ها به التماس افتادند و گفتند:  ریزهجویند )»ماهیرفت را از حاکم میخورده با التماس و زاری راه برون های ترسمرزهاست. سوژه

ایم و اگر لطف کنید، منقار مبارک را یک کمی باز کنید که ما   مرغ سقّا! ما تعریف شما را خیلی وقت پیش شنیدهحضرت آقای  

های تجربه تنها با  راهگر  برویم، همیشه دعاگوی وجود مبارک خواهیم بود!«(، ولی برای غریبه، برای پیشاهنگ آفرینش  بیرون

شود،  کند و از الشۀ گندیدۀ او خارج می. او دشنۀ خویش را در گوشت حاکم فرو میشوند ای برّان و حکمت ویرانگر باز میدشنه 

گردد. بیرون، اگر به یمن مصالحه و گفتگو با حاکم فراهم  سفر خروج. جهش به جانب بیرون تنها به مدد خشونت الهی ممکن می

 بیرونی درونی.   ها گویاست ــ هیچ نیست جز امعاء و احشاء حاکم،ریزهگردد ــ سرنوشت ماهی

دهند. به لطف  لمس بیرون تجربۀ اشکال تفردیابی نوین است، اشکال سوبژکتیو جدیدی که سوژه را به بیرون از خود سوق می

گیرد. عفونتِ بیرون،  این انفجارهای سوبژکتیو، این عفونت و سرایت »بیرون« است که اجتماع به معنای دقیق کلمه شکل می

ا را به شکلی درونیجاد میزخم و شکافی در سوژه  او  تنهایی خود جوش میکند که  از چینیِ  بیرون  به  فردیت  ماندگار  زند. 

کند تا فرد را علیه امر جمعی واکسینه کند؛ امر سیاسی، درست برعکس، ویروسی  بورژوایی با درآویختن از دامان مالکیت تقال می

کند. جامعۀ بورژوایی: مکانیزمی از بیخ و بن ضد سیاسی  اثر میخودایمنی حاکم را بیکند و منطق  است که به بطن سوژه نفوذ می

اش ابداع حیاتی است تکین و غیرشخصی، تکین برای کسرکردن سوژه از تجربۀ امر جمعی. ماهی سیاه کوچولو و ماشین سیاسی

 عفونتِ بیرون است.ای است اجتماعی. بدن ماهی سیاه کوچولو اما جمعی. ماهی سیاه کوچولو تکینه

 

 های فدایی خلق ماهی سیاه کوچولو: مانیفست چریک  •

 ! محفل کودکان دیاکتیک

 

روند، هر منفذ و حفره را پروار و توزیع پلیسی زمان  ها فرو میاند شیاطین. در شکافدهۀ چهل. از هر سو به کشور هجوم آورده

های تمشیت شود تا نیروهای پلیس در اتاقمشترک ضدخرابکاری تشکیل میکنند. در سال پنجاه، کمیتۀ  و مکان را آشفته می

کار سترگ جن کنند  آغاز  عزایمخود  و  زیر زدایی  از  را  خبیثه  ارواح  انبر  با  و  بخوابانند  تشریح  میز  روی  را  جوانان  را.  خوانی 

احضپوست انقالبی  متون  دل  از  جادو  چراغ  غول  اجنه چون  و  شیاطین  بکشند.  بیرون  و    15شوندار میشان  جوانان  تن  در  و 

 
 کارلوس ماریگال و ... جزوۀ جنگ چریکی  ، مانیفست کمونیسترژی دبره،  انقالب در انقالب 15
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ای اقدام علیه  سازند. هر عمل چنین سوژۀ ازجادررفته شان میخانهقرار و بیکنند؛ جاکن و بیدانشجویان و کارگران حلول می

 »امنیت« ملی است.     

خواهرانش، بله حتی از جان خویش،  کس که به سراغ من آید و از پدر و مادر خویش، از همسر و فرزندانش، برادران و  هر آن

تواند پیرو من باشد. شرط و معنای جوانی است این حکم نا ـ انسانیِ مسیح. جوانی گسستنی است که وعدۀ  متنفر نباشد، نمی

اند.  های فدایی خلق دانستهرا »مانیفست« جنبش چریک   ماهی سیاه کوچولوزند.  وار بر فراز آن بال میپیوستنی مسیحایی، شبح

ای حمید اشرف در سیمای  پرداز بزرگ جنبش چریکی امیرپرویز پویان یا چریک افسانهدشوار است آیا به جا آوردن چهرۀ نظریه

ای که به فراسوی خیر و شر خطر کرده است؟ قضاوت ناممکن  ای فراـ)یا زیر(انسانی است، ارادهماهی سیاه کوچولو که تجسم اراده

، که مانیفست سیاست جوانی در ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاءنسانی چریک. پویان در  شود در برابر ارادۀ نا ـ امی

های کوچک  چون ماهیچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه همگذارد: »ما نه همهمانی صحه میبر این این   مارکسیسم است،

بریم. وحشت و خفقان، فقدان هر نوع شرایط دموکراتیک، رابطۀ ما  خوار به سر میها و مرغان ماهیو پراکنده در محاصرۀ تمساح

ارتباطیم؛ کشف و سرکوبی ما آسان است«. چیست در  های خویش بیرا با مردم خویش بسیار دشوار ساخته است. ما به توده

خود کشف حجاب    ای ازکند؟ در این قصۀ »کودکان« چه سوژهکه تخیل پویان را این چنین تسخیر می  ماهی سیاه کوچولو 

نویس  توان پیشو نقد هزارخانی را می  ماهی سیاه کوچولوآورد؟ »های چهرۀ خویش را در آن به جا میکند که هر فدایی کرانمی

 .       16«های سیاسی پویان و احمدزاده تلقی کردادبی رساله

ترین جنبش سیاسی دوران مدرن ما باشد؟ مانیفست چیست؟ وقتی با  تواند »مانیفستِ« رادیکالچگونه یک قصۀ »کودکان« می

تر نادیدۀ قصه  شود، نیروهای پیشمزید می  ماهی سیاه کوچولو ظهور جنبش چریکی خصلت مانیفستی به شکل رو به عقب بر  

الم و از زهدان آینده  شود قصه، به مکانی که رخداد آینده )سیاهکل( را پیشاپیش اع شوند؛ به مکانی رخدادی بدل میمرئی می

های  بینیم که جمالت و صحنه بنگریم، میماهی سیاه کوچولو  کشد. از منظر رخداد سیاهکل که به  کند، بیرون میاحضار می

ها روند و مثل انگل یا ویروسی مخرب به تن آنها فرومیقصه طنینی مانیفستی دارند. این جمالت مانیفستی در تخیل چریک

خواهم  دوند. نسبتی درونی هست میان این بیان مانیفستی و شور آنارشیستی جوانی: »من میشان می ر پوستچسبند و به زیمی

که طور دیگری که تو یک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ؛ یا اینراستی، زندگی یعنی اینبدانم که، راستی

زیادی فکهم توی دنیا می بیفتیم، ترسکنید. همه ر میشود زندگی کرد؟«، »شما  راه که  نباید فکر کرد.  کلی  مان بهاش که 

توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته تواند االن به سراغ من بیاید، اما من تا میریزد«، »مرگ خیلی آسان میمی

 
 فرج سرکوهی.  16
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است که زندگی یا مرگِ من، چه اثری در زندگی  شوم ــ مهم نیست؛ مهم این اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم ــ که می

فرمول  این  در  باشد«.  داشته  زبانه میدیگران  دیگر  تمنای حیاتی  است حکم شاعر  ها،  این  است؛  غایب  زندگی حقیقی  کشد. 

 شورشی است علیه غیاب زندگی حقیقی، علیه نحیف شدن تجربه.  ماهی سیاه کوچولو شورشی جوان، رمبو، شاعر کمون پاریس.  

هاست. وقت آن نرسیده است،  انگیزد ماهیت »شعاری« آننچه در خصلت مانیفستی جمالت فوق بیش از هر چیز توجه برمیآ

کند به  اند برای سرکوب هر اثری که تقال میآیا، که از »شعار« اعادۀ حیثیت کنیم؟ مرتجعین از کلمۀ »شعار« چماقی ساخته

طبعانی که در برابر هر آری و نه به هراس  های سیاست پیش برد. ما را با نازکهسرحدات تجربه نزدیک شود و خود را تا آستان

چینیم در کنار رویم و جمالت مانیفستی ماهی سیاه کوچولو را میشان میافتند کاری نیست. ما به استقبال شعارها و قطعیتمی

پرداخته شده است: کا رگران جهان! متحد شوید! شما چیزی جز انبوه شعارهای درخشانی که در کورۀ سنت چپ ساخته و 

رسانی! این  زنجیرهایتان برای از دست دادن ندارید! تمام قدرت به دست شوراها! کمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به عالوۀ برق 

نده شعارها و جمالت مانیفستی نه یک جملۀ خبری ساده، بل احضار نیرویی نه هنوز کامالً مرئی از زهدان آینده است. شعر آی

 است شعار. شعار، شعر آینده است. 

گیرد. یورش به خصلت مانیفستی هنر بهرنگی ستیزی است میرد، »هنر اطوکشیده و رسمی« مرگش را نادیده میبهرنگی که می

است، شعر آیندۀ بهرنگی    17شدن منقاد شدن، مفعول شدن ای که در بطن بوطیقای بهرنگی خفته است؛ اگر سوژه با شعر آینده

دهد. هزارخانی میان هنر اطوکشیده و هنر بهرنگی تمایز  را از مفعولیت، از حرکت ویرانگر این نوع سوژه شدن، نجات می  سوژه

می جریانقائل  نمایندۀ  بهرنگی،  »هنر  شود:  هنر،  زیرزمینی  بی"های  روزمره  "هنرمردم  زندگی  روانی  و  سادگی  همان  به   ،

کنند، وجودش را اش میزنند، مسخرهکشد، هنری که تو سرش میندارد و قاچاقی نفس میشان، هنری که حق زندگی  ابتدائی

خیزد؛ هنر خوانند زیرا که از زندگی زمینی و واقعی خالیق بر میاش می"فرمایشی"و    "ضدهنری"و    "قالبی"شوند،  منکر می

کنند، و بهرنگی دو هزار و پانصدساله را آشفته می های دو هزار ها جشن. چریک18محکوم و تحت تعقیب دو هزار و پانصد ساله«

های نوینی که  های از اعتبار افتاده و واضع ارزش کنندۀ ارزش اندازد: »نفیکند و از کار میو پانصد سال مفعولیت را استیضاح می

طلبد. هنر  ای نو میو و سوژههای نوین، هنری نکننده«. ارزشدار و نه گیج و سر به هوا و گمراهکند، جهتزندگی فردا طلب می

 ای است.گر چنین هنر و چنین سوژه واضع و اعالم ماهی سیاه کوچولو مانیفستی بهرنگی در 

 
«؛ فاعل شدن، بدل شدن به  subjectionکند؛ سوژه هم به معنای عامل فعال است، هم به معنای انقیاد یا »کند، کلمۀ سوژه دو معنای متضاد را در دل خود حمل میاشاره میمراقبت و تنبیه که فوکو در  چنان  17

 اللفظی سخن فوکوست. الواقع اجرای تحتمان او فیپیامدهای این منطق را تا به انتها دنبال کرده است. ر  روزگاری دوزخی آقای ایازسوژه، خود نوعی مفعولیت است. براهنی در 

 بینی ماهی سیاه کوچولو«. هزارخانی، »جهان 18
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تا شرح و توضیح و استدالل خطی.    تر از جنس اعالم نابشوند، جمالتی بیشها با جمالتی منقطع و کوبنده نوشته میمانیفست

کنند. جمالت مانیفستی ـ  اش میروند، جاکناند جمالت مانیفستی ماهی سیاه کوچولو که در گوشت خواننده فرو میدشنه

 19ای درخشان به نام »درباب شعارها«اند. لنین، آن آموزگار مطلق امر سیاسی، در نوشته شدنشعاری ماهی سیاه ارغنونِ دیگری 

توانیم نیروی سیاسی قطعات مانیفستی و »شعاری« بهرنگی را آزاد  یادماندنی. به کمک این متن میتاباند بهی بر موضوع مینور

 کنیم. خواندن، شکافتن اتم است، مگر نه؟ 

تر  که پیشکنند  توانند با وضعیت نو انطباق یابند و شعارهایی را تکرار میاز نظر لنین، گاهی حتی احزاب مترقی تا مدتی نمی

یکباره از کف  کلی از دست داده است. شعارها با پیچش ناگهانی و تند تاریخ، معنایشان را بهصادق بوده اما حال معنای خود را به

ویژگیمی تمامیت  از  باید  شعار خاص  »هر  انضمامی:  وضعیت  و  شعار  لنین،  سیاسی مشخص دهند.  وضعیت  یک  های خاص 

ها با مارکسیسم حزب توده؛ اگر حزب توده همواره با مقایسۀ  تمایز اساسی مارکسیسمِ چریک  استنتاج شود«. این است، شاید، 

ای، مثال و قیاسی  فهمید، اگر برای هر پدیدهوضعیت ایران با وضعیت تاریخی سایر کشورها و روسیه وضعیت انضمامی خود را می

آلود به عمل الذکر لنین را با شوروشوقی تبها حکم فوق یکدر آستین داشت تا ارتجاعی یا مترقی بودن آن را به رخ بکشد، چر

های خاص آن وضعیت انضمامی. حق با  آوردند: بیرون کشیدن شعار و فرم مبارزۀ هر وضعیت خاص از دل تمامیت ویژگیمی

ها، هرچند از لنینیسمِ ترین گناه انقالبیون است. چریکترین و خطرناکلنین است: نشاندن امر انتزاعی به جای امر انضمامی بزرگ

از هر کس دیگر به »روح« تفکر سیاسی لنین وفادار ماندند  )چراکه لنین رخدادی است   20آئینیِ حزب توده گسستند، بیش 

کاری و انتزاع درغلتیده بود و جبهۀ ملی با سیاست  گذرنکردنی(. در آن وضعیت که حزب توده به ورطۀ اپورتونیسم و محافظه

پروراند و هر دو مانند انگل به جان جنبش دانشجویی صبر و انتظارش فقط سودای چند کرسی بیشتر در پارلمان را در سر می

بودن  بود، چریکافتاده  از هر دو  یا زود محتوم به گسست  فرمولد، جنبشی که دیر  ابداع  به  اشتغال  ها  ها و شعارهایی جدید 

 هایی که از امعاء و احشاء وضعیت انضمامی خود استخراج کرده بودند.  داشتند، شعارها و فرمول

 د تا پیکار را از نو ابداع کند: های جدیدی نیاز داراز نظر لنین، هر چرخۀ جدید مبارزه به شعارها و فرمول

 
 «. Marxists.orgرجوع شود به سایت » 19

ها را با شرایط خاص انطباق  که این نقل قولمبارزۀ مسلحانه بیاورند، بدون اینهایی در رد  کنند از آثار کالسیک مارکسیسم نقل قولها نیز مانند حزب توده سعی می: »این پروسهنبرد با دیکتاتوری شاهبیژن جزنی،    20

تفاوت اساسی  هایی از متون کالسیک در مقام تضمین دیگری بزرگ، توجه به روح مارکسیسم ـ لنینیسم تفسیر کنند«. این تأکید بر انضمامیت و قرائت خالقه از متون کالسیک علیه توسل جستن به آیه  ها را بادهند و آن

که با مسلسل و  دید که در حالینامد: »جنبش مانعی نمیها و سیاست حزب توده است. جزنی در جایی دیگر از همین اثر وفاداری به روح مارکسیسم ـ لنینیسم را »برداشت خالق از لنینیسم« میسیاست جوانی چریک 

 سم ـ لنینیسم به اپورتونیسم بتازد«. برد با برداشتی خالق از مارکسینارنجک به دشمن خلق یورش می 

 



18 www.thesis11.com 

  

ای جدید  چرخۀ تحول پیکار حزبی و طبقاتی در روسیه از بیست و هفتم فوریه تا چهار ژوئن کامل شده است. چرخه 

ای که مستلزمِ نه طبقات قدیمی، نه احزاب قدیمی نه شوراهای قدیمی، بل طبقات،  در حال آغاز شدن است، چرخه 

اند، و به یمن فرایند پیکار تعدیل شده  اند و زنده شدهآتش پیکار تازگی و طراوت یافته  احزاب و شوراهایی است که در 

 اند.و آموزش یافته و شکلی نو یافته

ماهی سیاه  ها آغازگر چرخۀ جدید سیاست رادیکال بودند و این چرخۀ نوین به شعارهای نوینی احتیاج داشت. بهرنگی با چریک 

های ایران، منطق درونی شعارسازی و حساسیت در قبال وضعیت انضمامی  و »تربیت احساساتِ« نسل نوین کمونیست  کوچولو 

ها و شعارهای جدید هموار کرد. حتی عنوان رسالۀ معروف پویان  ی ابداع فرمولنوین را در کورۀ بوطیقایش پروراند و راه را برا

شود فرمولی است نو رویاروی وضعیتی نو: »ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاء«،  که با اشاره به ماهی سیاه کوچولو آغاز می

 اکتیک«.و ایضاً عنوان رسالۀ مسعود احمدزاده: »مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی هم ت

که سیاهکل رخ دهد و در مکان جاگیر  آوردند؟ پیش از آنها چرا چهرۀ خویش را در سیمای ماهی سیاه کوچولو به جا میچریک 

دهد، مکانی که در  که جنبش چریکی عرضِ وجود کند، صمد بهرنگی به مکانِ ادبیِ این رخداد سروشکل می شود، پیش از آن

کند که چهرۀ سرخ خود را به سمت آینده چرخانده ای را احضار مین، مکان ناب رخداد، و سوژهدهد االّ خود مکاآن هیچ رخ نمی

ای که گیرد. لحظهای است که شعر خود را از آینده برمیاثر ـ سوژه  ماهی سیاه کوچولو گیرد.  است. این چهره از آینده خون می

ای که ماهی سیاه کوچولو از ضرورت به راه افتادن حرف لحظهپزد که پشت شیشه است،  لطیف سودای مسلسلی را در سر می

کلی فروریزد: این است شعر تکینِ رخداد که پیش از ظهور رخداد بیان شده و رخداد را فراخوانده است، بل زور  زند تا ترس بهمی

 گیرد. ی توش و توان میکرده است. این زور کردن رخداد در کورۀ بوطیقایی ادبی از جمالت و شعارهای مانیفستی بهرنگ

»مانیفست« جنبش چریکی است. اما چیست نسبت این مانیفست با خود رخداد؟ اعالم رخداد آیا از خود    ماهی سیاه کوچولوبله،  

کند؟ یا در زمینۀ کند؟ چیست نسبت مانیفست با هنری که ظهورش را اعالم میچه می  21رخداد مجزاست؟ مانیفست چیست؟

کند؟ مانیفست با آثار هنری، با رویۀ  ای مانیفستی که پیش از ظهور رخداد، ظهور آن را اعالم مید با قصهما: چیست نسبت رخدا

کند؛ خود بخشی است  ماندگار دارد؛ قصۀ بهرنگی نیز نسبتی درونماندگار با جنبش چریکی برقرار میجدید هنری نسبتی درون

گوید »من، هنر نو، مشغول حرف افتد. اگر هنرمند نوین میـ به راه می  از فرایند حقیقتی که از دل رخداد ـ رستاخیز سیاهکل

گوید: من، سوژۀ جدید سیاست )چریک جوان(، مشغول سخن گفتنم. بیان او اعالمی صرفاً خبری زدنم«، ماهی سیاه کوچولو می

 
 بیگی، نشر هرمس. ام. ترجمۀ صالح نجفی و علی عباس، زوپانچیچ گرفتهفلسفۀ دو ترین سایه:کوتاهقرائت خود از مانیفست را از کتاب  21
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زند و  آستین باال میاه کوچولو  ماهی سی کشد. بهرنگی با  کند، بیرون مینیست، اجرایی است، چیزی را از دل هیچ احضار می

 کند. دستش را در امعاء و احشاء آینده فرو می 

که توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ؛ یا  راستی زندگی یعنی اینخواهم بدانم که راستیمی  من»

بندی  مدرن، که مفصلبادکردۀ سوژۀ خودشیفتۀ پست شود زندگی کرد؟«؛ این »من« نه اگوی  که طور دیگری هم توی دنیا میاین

کوشد از خران لنگ یک منِ جمعی است؛ این قصه مکانی است ناب برای بیان جمعی و مانیفستی نسلی که به قول هزارخانی می

بارزان کسر  های ایران را از بدنۀ متاریخ بگسلد. »منِ« ماهی سیاه کوچولو مولد تحولی غیرجسمانی است و نسل نوین کمونیست

که شرایط برای وجود این نسل در مقام  بندی بیان جمعی این نسل نوین مبارزان است، پیش از آنکند. این قصه سرهمو جدا می 

کند که شعار »کارگران جهان، متحد شوید«: یک بدن فراهم شده باشد. منِ ماهی سیاه کوچولو و شعارهایش همان کاری را می

یک کتاب تجربه است، زیرا از دل انبوه مبارزان مارکسیستی که یا    ماهی سیاه کوچولو قمار صمد بهرنگی:  ابداع طبقۀ پرولتاریا.  

کند که هنوز ای نو را احضار و استخراج میاند، سوژهاند یا زیر ضربات پلیسی و جاسوسی ساواک در هم شکسته کار شدهمحافظه

 .  22کند را به مانیفست جنبش چریکی بدل می  ماهی سیاه کوچولو وی آینده،  وجود خارجی ندارد. این قمار، این جهش مرگبار به س

نیست که جدایی نظریه و عمل، کار فکری و کار سیاسی    23گرانهیک کتاب تجربه است، خواندنش لذتی نظارهماهی سیاه کوچولو  

بژکتیو چیست؟ قصۀ بهرنگی در  فرض بگیرد؛ خواندن این قصه متحول شدن است. نسبت شعار ـ مانیفست با تحول سورا پیش

گیرد، شقاق نظریه و عمل را، اما از جنس دیگری گرانه است؛ شقاق سوژه و ابژه را مفروض میرهن معرفت نیست؛ معرفت، نظاره

شود، نظریه به شعار،  است آگاهی، که اساساً خصلتی عملی دارد؛ به آگاهی رسیدن یعنی متحول شدن: »دانش به عمل بدل می

تر و در تعداد  پیوندند، با ثبات قدم بیشیافته میتر به صفوف پیشاهنگ سازمانکنند و آگاهانهبر اساس شعارها عمل می ها توده

ی که خود واقعیت ابه معنای دگرگون شدن نسبت سوبژکتیو ما با واقعیت است، دگرگونی  ماهی سیاه کوچولو. خواندن  24تر«بیش

در این خصلت    ماهی سیاه کوچولو کند. شعارها و زنگ و طنین مانیفستیِ  های نامرئی تاریخ را آفتابی میراهرا متحول و خرده

 
 anای پرولتاریایی بیرون کشید، آن هم در مقام یک سر هم بندیِ بیان )ها طبقهغیرجسمانی شد که از دل تودهنویسد: »این متن موجد تحولی  دربارۀ »دربارۀ شعارها«ی لنین می  هزار فالتدلوز در فالت چهارمِ   22

assemblage of enunciation )کرد: کارگران جهان، متحد  "ابداع"که شرایط برای پرولتاریا و وجودش چون یک بدن حاضر باشد. فکر بکری از انترناسیونال مارکسیستی اول، که نوع جدیدی از طبقه را از آن قبل

وع جدیدی از حزب در  ها، باز هم تحول غیرجسمانی دیگری را ابداع یا صادر کرد که از طبقۀ پرولتار پیشاهنگی را در مقام یک سر هم بندیِ بیان بیرون کشید، نشوید. لنین با بهره بردن از گسست از سوسیال دموکرات

 لنینیستی، عمل متهورانه؟«. مقام بدنی مجزا... قمار  

 از آن مراد کرده است. تاریخ و آگاهی طبقاتی  بریم که لوکاچ در « را به معنایی به کار میcontemplativeگرانه یا »نظاره 23

 . تاریخ و آگاهی طبقاتی 24
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آورند که به پراکسیس رادیکال  کنند و تحولی به بار میکننده نقشی اساسی دارند و تمایز میان دانش و عمل را محو میدگرگون

 دهد و نیروی محرکۀ آن است.توش و توان می

وارگی زبان؟ شعار و زبان مؤجز مانیفست چیزی است که از زبان شیءوارۀ  دهد هنر سیاسی در برابر شیئچه واکنشی نشان می

شود و به چیزی رود؛ زبان تقطیر میبان، حالت چندمعنایی از دست میگریزد. در این زارزی و مبادله میبورژوایی و پارادایم هم

کنندۀ آن. طاعون  نکته نهفته است و نیز خصلت دگرگون  یابد. افسون غریب شعار در اینورای زبان شیءوارۀ بورژوایی تبدل می

ایراد بگیرند که شعارها یکی از ابزارهای  بسا کند. چهدود و دیوانه میکند. چون ارواح خبیث زیر پوست میاست شعار؛ نشت می

ها؛ و اما پاسخ ما، یک پرسش: آیا خصلت دوگانۀ شعار مانند خصلت دوگانۀ آن جهش اند برای تحمیق توده امور بازرگانی و تجاری

خدمت انقالب  یابد؛ این جهش، در اولی، در  مرگبار و سبعانه به سوی گذشته نیست که بنیامین در کنش انقالبی و صنعت مُد می

است و علیه وضع موجود، و در دومی یعنی مُد، در خدمت طبقۀ حاکم و حفظ وضع موجود. این دوپهلویی عیناً در شعار و زبان  

داری  شان به نظام سرمایهو مقیدکردن  جور ن مانیفستی آن نیز مشهود است. صنعت تبلیغات از شعارها برای در بندکردن افراد، روا

رنجوری است و نیز در خدمت  که شعارهای بهرنگی درست مانند پداگوژی او در خدمت رهایی فرد از روانال آنبرد، حبهره می 

 آزادشدن نیروهای آنارشیستی محبوس در جان او.

یج  های راگویهکالغه به اولدوز و شعارهای مانیفستی ماهی سیاه کوچولو با گزینمتباین است پندهای ماتریالیستی آقاکالغه و ننه

اخته  میفرزانگان  منتقل  را  خنثا  که حکمتی  میای  حفظ  را  واقعیت  با  خود  امن  فاصلۀ  که  شعار  کنند، حکمتی  و  پند  کند. 

شان کرد؛  گرانه یا معماهایی محیرالعقول که باید مثل جدول حلتر از مو برای تعمق نظارههایی نیستند باریکماتریالیستی نکته

اش تأمل کنیم،  کند که دربارۀ ظرایف مفهومیدارد. به هیچ وجه من الوجوه از ما تمنا نمی مل وامیپند و شعار ماتریالیستی به ع 

کند: زلزله در ناخودآگاه، جنباندن  کند؛ نیروهای ناخودآگاه را بسیج میواسطه دستانش را در تودرتوی ناخودآگاه فرو میبل بی

پیچد، تکرار زد«: شعاری که مانند آواز یا ضرباهنگی سمج در سرمان میریمان به کلی فرو میزیرزمین. »راه که بیفتیم ترس

ها اعضای منفرد، کل  شود که در آن کند. »هر شعار منجر به اعمالی میتوان شد؛ تسخیر میشود؛ از شرش، نه، خالص نمی می

شده نیست که التفاتی  محتوای بیان. در شعار فوق، فقط  25اندازند«هستی و حیات اخالقی و جسمانی خود را به مخاطره می

می فوتی  و  میفوری  متحول  را  سوژه  که  است  بیان  نحوۀ  و  بالغت  قاطعیت،  فشردگی،  ایجاز،  شدت،  بیطلبد؛  واسطه کند، 

گوید بل در چگونگی گفتن آن است: چه چیز را در فرایند گفته شدن  کند. اهمیت شعار نه در آنچه میناخودآگاهش را لمس می

کند توزیع امر محسوس را، و چیزی را از کند، آشفته میدارد. اجرایی است منطق آن، چیزی را در آینده زور میوامیبه حرکت 

 
 همان. 25
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تر نامرئی را. ماهی سیاه کوچولو خنجر تیز خود را در گوشت واقعیت فرو کند چیزی پیشکشد، مرئی میزهدان آینده بیرون می

 زند.  را بر هم می کند و مرز میان امر ممکن و امر محالمی

گسلد؛  کند، میکند، مداخله میریزد«. چنین بیانی وقفه ایجاد میمان به کلی میشعار »ژستِ« زبان است: »راه که بیفتیم ترس

آئینی  ازنسل قبل مبارزان، گسست    ازسوژه، گسست    درگسست   بیفتیم ترس لنینیسم  به کلی میشده. »راه که  ریزد«:  مان 

اندازد و موجد  کند، به لکنتش میبختیار صمد، وقفه ایجاد میخورده، در قورباغه و چخسیاسی ترسژۀ زیست فرمولی که در سو

 شود.  جهش مرگبار او به سوی رهایی می

دانیم،  شود که از پیش میشعار ترکیبی است خارق اجماع ِاز تکرار محتوایی از پیش موجود و تولید امر نو؛ حکمتی را متذکر می

دواند؛ تلفیق غریب تذکار و تکرار و امر نو. شعار توده، شاید: »زنده  مان ریشه میدر عین حال با شنیدن آن تحولی در جانولی  

آلود تاریخ فرابخواند(؛ شعار  ای نو، یا به قول هزارخانی »تیپ نوینی« را از اعماق مهتواند سوژهباد لنینیسم« )شعاری که نمی

ظاهر مشابه ولی  مرده است! زنده باد لنین«. بین دو بخش شعار آخر تباینی غریب هست؛ دو امر بهها، شاید: »لنینیسم  چریک 

می چفت  هم  بر  را  اول متضاد  جزء  توده،  حزب  اپورتونیست  رهبران  مفتضحانۀ  خیانت  و  مرداد  و هشت  بیست  از  پس  کند. 

باد لنین«( حامل امیدی اتوپیایی بود: انحراف از لنین دهرسید، اما جزء دوم )»زن)»لنینیسم مرده است«( یک امر واقع به نظر می

ها فرق دارد با رویکرد یکی چون مصطفی شعاعیان که با تیزبینی  به یمن تکرار و بارگذاری مجدد لنین. این نگاه دیالکتیکی آن

رسد  ای میسیستی از تفکر جبهه ای پست ـ مارککشد، اما سپس به نظریهای وجه آئینی لنینیسم در ایران را به نقد مینامترقبه

بینی سپارد )او با کوتهکه تمام مارکسیسم ایران را به یک ضرب ذیل استالینیسم و چپ آئینی و ایدئولوژیک به مزبلۀ تاریخ می

گذارد( و در گام  ها سرپوش میکند و بر تکینگی چریککاسه میو استالینیسم یک  های فدایی را با حزب توده شگفتی، چریک

تفاوت از  جدا  را  مبارزات  تمامی  سیاسیبعدی،  همهای  میشان  میارز  ضدرژیم  نیروهای  تمام  پنداری  شکلی  کند،  به  توانند 

شان در این جبهه شرکت کنند. چه جای تعجب که این روزها  بودنو حد و حدود مترقی  دموکراتیک و بدون تفاوت و شدت نیرو

اند. طرفداران  چاکان شعاعیان پیوستهزاده به صف سینههایی چون پیمان وهابت مارکسیسیکی چون هوشنگ ماهرویان و پست

روی  های فدایی و شعاعیان به دلیل شجاعت و تککوشند صحنه را طوری بچینند که انگار جدا شدن مسیر چریکشعاعیان می

نشان دادن تنهایی و یگانگی اخالقی شعاعیان  فکری شعاعیان و تفکر فروبسته و استالینیستی فداییان بوده است. و گاهی در  

ای است از  نمونه های فدایی خلقهشت نامه به چریک  آورند. مقدمۀ کتابکنند که اشک مخاطب را در میآنقدر جزع و فزع می

دیدار خود با  ای و مسخره. ما اما باور داریم که حق با حمید اشرف بود؛ او در آخرین  آور و البته اندکی کلیشهاین نمایش اشک

او گوشزد می  به  راه چریکشعاعیان  بهکند که  و  راه شعاعیان جداست،  از  فدایی  به خاطر  های  نه  اما  بود،  نیز چنین  راستی 
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ها، بل به خاطر دو قرائت مختلف و به یک اندازه خلّاق از امر سیاسی که پیامدهایی یکسره متفاوت داشتند.  استالینیسمِ چریک

اساطیری چریکزاده  برخالف وهاب آن دزد  مانند  و ترش پستکه  تنگ  بر تخت  را  پای  مارکسیسم میها  و  و دست  خواباند 

ها را  ها از پرده برون افتد باید باروت فکری و سیاسی آنکه تکینگی گسست چریککند، باید گفت برای آنها را ارّه می چریک

هایی بودند که »نقد خشونت« نند گروه بادر ـ ماینهوف، جزء اولین گروه ها، مازنۀ تفکر بنیامین قرار داد. چریکدر تماس با آتش

 بنیامین را نه تفسیر، بل اجرا کردند.   

ها در انحراف و تکرار و ابداع مجدد با رویکرد مارکس به شعارها خواناست. مارکس شعار »شاه مرده است، زنده باد  رفتار چریک

برد، اما خود در  های شعارزده یورش می»انقالب مرده است، زنده باد انقالب«. مارکس گاهی به حرّافینویسد:  شاه« را از نو می

ها و شعارها آن چیزی را بپروراند که »شعر کوشد در کورۀ این فرمولنویسد و میهایی مؤجز میپیوسته فرمول   هجدهم برومر

و    شدنیگیرند: شعار مؤجز و اجرایی مارکس. شعار نقل قولآینده برمی  های قرن نوزدهم شعر خود را ازنامد. انقالبآینده« می

و انضمامی خود مولد امر نو است، شعر ـ شعار آینده. شعار، انفصال و اتصال    تکرارپذیر است، و در عین حال در زمینۀ خاص

خواند:  س کلمۀ پریدن را به دو شکل میتوأمان. تکرار گذشته و در ضمن، صید شعرِ آینده. »این است رودس، اینک بپرید«: مارک

saltus/salta رقص ـ جهش توأمان: فرمول مارکس برای انقالب پرولتری. پرولتاریا در قامت شهسوار ایمان. 26، رقص و جهش .

منظور مارکس از جهیدن در »این است رودس، اینک بپرید«، همان چیزی است که در متون مختلف خود »جهش مرگبار«  

های پیشین بورژوایی متفاوت  اش با انقالبخواند که کنش انقالبیای جدید را فرا میارکس با ابداع این فرمول نو، سوژه نامد. ممی

آید؛ ابراهیم را به یاد  مان؟ حتی از آن نیز اطمینانی به کف نمیاست. این جهش لبالب است از اضطراب و حدوث؛ سکوی جهش

که به او فرمان قربان کردن پسرش را صادر کرده، ندای خداوند است یا صالی جنون.  دانست صدایی  دارید؟ همو که حتی نمی

وار،  وار یا پارادایمبندی مارکس مانند شعارهای ماتریالیستی ماهی سیاه کوچولو با گریز از جایگاه خود در مقام چیزی نمونه فرمول

پند در بوطیقای بهرنگی واجد پارادوکس پیچیدۀ تذکار، تکرار    دهد. شعار وجهد و خود را در معرض بدنامی یا نسیان قرار میمی

 جهد. شعار شورشی است منطقی علیه شیءوارگی زبان.  ارزی و مبادله میو امر نوست. شعار به فراسوی گفتار بورژواییِ هم

   ریزد.مان به کلی میراه که بیفتیم، ترس

 رویم. پس پیش می
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