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به تن های فلسطینی در غزه و در هرکجای جهان 

به قربانیاِن توحِش اذهاِن صهیونیست

به آنان که با مرگ و زندگی شان بر رضورِت سیاست شهادت می دهند

)ف. ق. 9 مرداد 93(

]عاشق:[ ای فسانه، َخسان اند آنان

که فروبسته ره را به گلزار.

َخس به صد سال طوفان ننالد،

گُل ز یک تندباد است بیامر.

)نیام یوشیج، افسانه(
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بايد ميان ادبياِت سياسي و سياسِت ادبيات متايزي روشن گذاشت. 
ادبيات سياسي فاقد سياست است، چراکه متعلق به وضعيت موجود 
و پاسدار آن است. سياسِت ادبيات ذايِت نوشتار است، چراکه نوشتار، 
تقسيم بندي هاي  با درنورديدِن مرزهايي که نظم موجود کشيده و 
نو  ِاعمال کرده، مژده ي وضعييت  اين مرزها  به واسطه ي  خودش را 
را در خود دارد. نوشتار به شکلي مضاعف رهايي خبش است: خنست 
آنکه، در حلظه ي قرائت اش، خماطْب وضعييت به جز وضعيِت موجود 
را جتربه مي کند و به واسطه ي ختيلش، که مهزمان زيسته مي شود، از 
وضعيِت موجود رهايي مي يابد؛ دوم آنکه، مژده ي حتقِق مداوِم اين 
حلظه هاي رهايي را نيز در خود دارد: درنورديدِن آخرين مرز ممکن: 
مرز مياِن هنر و زندگي. نوشتار حاوِي مژده اي است که هر حلظه 
امکان حتقق اش هست، اما هيچ گاه مني توان از حتقق اش سخن گفت. 

حقيقت اين است: وقيت دو نويسنده مالقات مي کنند، هيچ گاه از ادبيات 
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درباره ي  نظرهاشان  اظهار  اولني  )خوشبختانه(؛ مهيشه  مني زنند  حرف 
سياست است.

)موريس بالنشو(
روزي ما دوباره کبوترهاي مان را پيدا خواهيم کرد

و مهرباین دسِت زيبایی را خواهد گرفت.
روزي که کمترين سرود

بوسه است،
و هر انسان

براي هر انسان
برادري ست.

روزي که ديگر درهاي خانه شان را مني بندند،
قفل

افسانه اي ست
و قلب

براي زندگي بس است.
روزي که معناي هر سخن دوست داشنت است

تا تو به خاطِر آخرين حرف دنباِل سخن نگردي.
روزي که آهنِگ هر حرف زندگي ست

تا من به خاطِر آخرين شعر رنِج ُجست وجوي قافيه نربم.
روزي که هر لب ترانه اي ست
تا کمترين سرود بوسه باشد.



سیاست ادبیات   13 

روزي که تو بيایی، براي مهيشه بيایی
و مهرباین با زيبایی يکسان شود.

روزي که ما دوباره براي کبوترهاي مان دانه بريزمی...
و من آن روز را انتظار مي کشم،

حتا روزي
که ديگر

نباشم.
)امحد شاملو، افق روشن(

در اين هبار 1968
در آخرين ثلث قرن بيستم

که سفر مي کند مثل يک رؤيا به سوي پايانش
وقتش است که بکاري کتاب ها را

که به خاک شان بسپاري
تا که شايد برويند از اين صفحات

ُگل ها و سبزجيات.
)ريچارد بروتيگان، ُگل هاي بومي کاليفرنيا( 

در نگاهي کلي، هر آنچه که به نام ادبيات منتشر مي شود خصليت سياسي 
طفره  سياسي شان  معناي  از  بيشتر  هرچه  که  آثاري  ازقضا،  و  دارد؛ 
مي روند، از جهيت و به معنایی ديگر، سياسي ترند؛ چراکه، اغلب يب که 
بدانند، يکسره در کاِر بازتوليِد روابِط سلطه و ايدئولوژي هاي موجودند، 
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اما يکسره ناتوان از گرفنِت ژسيت سياسي. ادبياِت مبتذيل که به ظاهر 
خصليت غريسياسي و سرگرم کننده دارد، به واقع، بيشتر از آنچه بداند، 
حمصوِل بايدها و نبايدهاي صاحبان قدرت است؛ ادبيايت گوش به فرمان 
که »تقسيم بندي ها«ي دولت، قدرت هاي مسلط و فرهنِگ موجود را 
درویِن خود کرده و حِق هر نوع ختطي از اين تقسيم بندي ها را از خود 
سلب کرده است. اگر از ژاک رانسري ياري جبوييم، مي توانيم بگوييم که 
چنني ادبيايت نه سياسي که پليسي است. پليس ضامن وضعيت موجود، 
اما سياست برهم زننده ي آن است. ادبيايت که فاقد ژسِت سياسي است 
که  ادبيايت  مي کنيم:  اصالح  را  موضع مان  پس  پليسي.  است  ادبيايت 

ادعاي غريسياسي بودن دارد ادبيايت است پليسي.
اما متوین هم هستند که اگرچه ماسکِ سياست را بر سيماي شان 
دم ودستگاِه  ديد.  نقاب شان  پشِت  از  مي شود  را  پليس  نگاِه  دارند، 
ادبيايت  ادبيايت اند:  چنني  توليِد  کاِر  در  مهواره  دولت ها  فرهنگِي 
شوروي  ساکنان  به  که  ادبيايت  هويت ساز:  و  ايدئولوژيک  به وضوح 
به  را،  ناسيوناليست بودن  آملاین ها  به  مي آموزد،  را  کمونيست بودن 
برمه اي ها بوديست بودن را و به امريکایی ها و فرانسوي ها امريکایی بودن 
و فرانسوي بودن را. ادبيات در چنني سطحي جایی است براي مناقشه ي 
احزاب، صاحبان قدرت، دولت ها و ارباباِن ايدئولوژي در سطوح ملي 
قدرت اند  که صاحِب  آنان  خواه  پليس ها:  ميان  نزاعي  بني املللي:  يا 
پاسداِر هوييت  که  آن ها  تصاحب اش؛ خواه  مترصد  که  آنان  و خواه 
خاص اند و خواه آن ها که به آن مي تازند. )کدام ذهِن هومشندي هست 
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که نتواند »مزرعه ي حيوانات« جورج اورِول را در مهني دسته ي اخري 
جاي دهد؟( چنني ادبياِت هويت سازي که ادعاي سياسي بودن دارد، 

گرچه به گونه اي ديگر، باز هم ادبيايت پليسي است.
بايد ميان ادبياِت سياسي و سياسِت ادبيات متايزي روشن گذاشت. 
ادبيات، آنگاه که ماسکي سياسي به چهره مي زند، اگر از پِي سفارشي 
قدرِت  هنادهاي  توسط  يب درنگ  باشد،  نشده  نوشته  هم  مشخص 
مستقر )پليس هاي وضعيت موجود( قاپيده مي شود؛ گویی که جز به 
اين منظور نوشته نشده است. بايد به تفاويت که ميان ماسک و ژست 
هست توجه کرد: ماسک مهواره مي تواند چيزي را پنهان کند، اتصايل 
است جداشدین؛ اما ژست مهان است که است، چسبيده به پوست و 
تن، انفصال ناپذير. ادبيايت که ماسکِ سياسي دارد در پِي پنهان کردن 

چيزي )صورِت پليس؟( است، پس مني تواند ژسِت سياسي بگريد. 
آن  پاسداِر  و  موجود  سياسِي  وضعيِت  به  متعلق  سياسي  ادبياِت 
نيز  آن  از  برآمده، و جز  دِل وضع موجود  از  اگرچه  نوشتار  است. 
سربرمني آورد، اما مهواره حاوي مژده ي رهایی است، چراکه به راسيت 
متعلق به وضعيِت موجود نيست: حضوري ناممکن. ادبيات در مقام 
نوشتار خودبه خود حاوي سياست است، چراکه وضعيِت موجود را 
نفي کرده و با ختطي از مرزها و تقسيم بندي هاي آن مژده ي وضعييت 

نو را در خود دارد. 
ادبياِت مبتذِل سرگرم کننده براي خماطيب خاص در يک خمتصاِت 
فرهنگِي معني نوشته مي شود: آنچه براي چيين ها سرگرم کننده است، 
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پزشکي  دختر  دانشجوي  يک  آنچه  نباشد؛  امريکایی ها  براي  شايد 
را سرگرم مي کند، شايد از پِس گرمايِش سِر پسرکي سرباز برنيايد. 
ادبياِت سياسي نيز در کاِر ساخنِت هويت و ترويج ايدئولوژي معيين 
ناسيوناليسيت  ادبيايت  نازي خواهاِن  براي خماطيب معني است: دولِت 
به جرمن ها حايل کند و صهيونيسِم  نژاد جرمن را  بزرگي  است که 
از  مدام  نفرت  ماشنِي  يک  مهچون  که  ادبيايت  خواستاِر  اسرائيل 
در  پليسي  ادبيات  بگويد.  يهودي اش  مظلوم  قربانيان  و  هولوکاست 
هردو شکلش خماطيب معني دارد و به هيچ وجه مهگاین نيست؛ نوشتار 
اما ميتينگي آزاد است که مهگان را به خود مي خواند. مژده ي نوشتار 
متعلق به هر کسي است که قرائت اش کند، و نه طبقه، نژاد، ملت يا 
است، چراکه  نوشتار  ذايِت  دموکراسي  انسان ها.  از  اجتماعي خاص 
ثانيًا  و  ندارد،  و خماطيب خاص  است  به مهگان  متعلق  اوالً  نوشتار 
وجود  زماین  نوشتار  است:  وابسته  مهگان  اين  قرائِت  به  وجودش 

مي يابد که قرائت شود. 
در  آنکه،  خنست  است:  رهایی خبش  مضاعف  به شکلي  نوشتار 
حلظه ي قرائت اش، خماطْب وضعييت به جز وضعيِت موجود را جتربه 
مي کند و به واسطه ي ختيلش، که مهزمان زيسته مي شود، از وضعيِت 
اين  مداوِم  حتقِق  مژده ي  نوشتار  آنکه،  دوم  مي يابد؛  رهایی  موجود 
حلظه هاي رهایی را نيز در خود دارد: درنورديدِن آخرين مرز ممکن: 
مرز مياِن هنر و زندگي؛ مژده ي حتقِق »روزي که هر لب ترانه اي ست/ 

تا کمترين سرود بوسه باشد.« )امحد شاملو، افق روشن( 
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تنها ادامه ي وضع موجود  نوشته، به عنوان جزئي از فرهنگ، اوالً 
براي  برنامه ريزي شده  است  گريزي  حالت،  هبترين  در  ثانيًا،  است؛ 

بازگشت به وضعيت موجود. 
خانه  به  را  خماطب  مهيشه  که  رفت وبرگشيت  است  بليطي  نوشته 
بازمي گرداند؛ نوشتار بليطي است يک طرفه، يب بازگشت، که مژده ي 

گم شدن و گم کردن را در خودش دارد. 
نوشتار حاوِي مژده اي است که هرحلظه امکان حتقق اش هست، اما 
هيچ گاه مني توان از حتقق اش سخن گفت. )وقيت هنوز مي توامن بگومی: 
»من گم شده ام.« پس هنوز گم گشته نگشته ام.( سخن گفنت از حتقِق 

مژده ي رهایی، مهزمان، به معناِي نفِي حتقق آن است.  
ادبياِت سياسي فاقد سياست است.





California Native Flowers

In this spring of 1968 with the last

Third of the Twentieth Century

Traveling like a dream toward its

End, it is the time to plant books,

To pass them into the ground, so that

Flowers and vegetables may grow

From these pages.

)Richard Brautigan(




