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  ي آلبر كامو مانيفست سانسور شده
  

  رضا اسپيلي: برگردان
  

نويسنده دست بـه   يكمي پس از آغاز جنگ و همين كه نشريات به ناگهان دچار سانسور شدند آلبر كامو 1939سال 
نگاران را دعوت بـه آزاد مانـدن    كرد؛ متني كه روزنامه ي كه در الجزاير چاپش ميي ي شد در روزنامهي قلمِ انتشار مقاله

در  1939نـوامبر   25ي  متنـي عملـي كـه قـرار بـود در شـماره      . اين متن سانسور و ممنوع چاپ اعالم شـد . كرد مي
 Soir ي روزنامه républicain  ها بعد و  كرد اما سال مي برگي كه كامو در الجزاير منتشر ي تكي د، روزنامهچاپ شو

چاپ شد و  لوموند ي ي روزنامه»فرهنگ و انديشه«در پيوست  2012مارس  17در تاريخ  ،نخستين بار همين تازگي
از اين قرار است كه ماشا سادگي  ماجرا به. شود بار در ايران و به زبان فارسي منتشر مي ر براي نخستينروزگا اينجا در

بـه    Aix‐en‐Provenceبحار در اكس آن پروانس  سري خبرنگار لوموند به هنگام جستجو در بايگاني ملي ماوراء
  .كند اين مقاله دست پيدا مي

هاي اساسي سالم مانـدن و درسـتكار    ي كوتاه چه ساده و قاطع به ارزش شش ساله در اين نوشته و بيست ي كامو
كند و سانسـور اطالعـات كـه فرانسـه را      ي شخصي اشاره ميي عنوان مساله ي كه بهي ط به مثابه امري حرفهبودن نه فق

نگاري و جنگ و فراتر از آن بر انتخاب شخصي و بـر   اين مانيفست تاملي است بر روزنامه. كشد بوده به نقد مي آلوده
  :با هم بخوانيم. آزاد ماندن

  
و . مـتهم نشـد   1همچـون ماتاهـاري  . روي مـتهم نشـد   سخني بـه ميـان آورد و بـه زيـاده     امروزه مشكل بتوان از آزادي نشر

  .ي استالين لقب نگرفت خواهرزاده
توان عزم ما را براي دفاع از آن درك كرد  مي. هاي ديگر فقط تصويري كوچك از آزادي نيست اين آزادي در ميان آزادي

همچنـين الزم  . هـاي خـود را دارد   آزادي محـدوده  قطعا. وجود نداردشود كه راه ديگري براي پيروزي در جنگ  اگر دانسته
با تمام موانعي كه بر سر راه آزادي انديشه تراشيده شده ما همچنان . شوند ها آزادانه به رسميت شناخته است كه اين محدوده
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ـ . گفـت  بود خواهيمي آنچه را ممكن خواهد گوييم و همچنان با رضايت همه توانستيم گفت، مي چه را مي ي آن همه ويـژه   هب
 Soirشويم كه سانسور اعمال شده در فرانسه به عنوان مثـال بـراي    زده نمي ديگر شگفت républicain     هـم منظـور شـود و

اين واقعيت كه حيات يـك روزنامـه   . 2)موقع سردبيرش بود ي چاپ الجزاير كه كامو آن روزنامه(بخواهد آن را توقيف كند 
  .دهد ايم نشان مي د بيش از هرچيزي ميزان بيگانگي را كه دچارش شدهيك نفر باش وخو و نظر بسته به خلق

تـوان از آن پرهيـز    اش است اين است كه در رويارويي با وضعيتي كه نمـي  يي كه نامش برازنده هاي فلسفه يكي از آموزه
 ،هـاي نشـر حفاظـت كنـيم     اديگونـه از آز  هچامروز ديگر در فرانسه مساله اين نيست كه . ها ميدان داد ونوق كرد نبايد به نق

اين معضل . تواند آزاد بماند نگار مي ها روزنامه گونه در رويارويي با سركوب اين آزادي هاين است كه كنكاش كنيم چمساله 
آنچه اينجا دوست دارم از آن سخن بگويم شـرايط و ابزارهـايي    ي همه. ي فرد است دغدغه ،ديگر مورد توجه جامعه نيست

ايـن ابـزار   . نيز آن را ابـراز كـرد   ،هايش نه فقط از آزادي محافظت كرد توان در جنگ و اسارت آنها مياست كه با استفاده از 
ر برابر مذهب تقـدير  و د هشياري نيازمند مقاومت در برابر تمرينِ نفرت. و سرسختي ،هشياري، امتناع، طنز: چهار تا هستند

شـد   ي انساني است مـي ي همين جنگ كه پديده. شود پرهيز كرد چيزي مي ي ما قطعي است كه از همه تجربه در جهانِ. است
هاي سياست اروپا كـافي اسـت تـا     ي همين سال فقط شناخت تاريخچه. ي با ابزار انساني از آن جلوگيري كردي در هر لحظه
اين نگاه روشن به چيزها تنفر كور و نوميديِ برآمـده از آن را از  . هاي روشني دارد باشد علتچه رباشيم جنگ ه يقين داشته

كـه   رزمد چنـان  پندارد واقعيت است مي شود و براي آنچه مي نوميد نمي 1939نگار آزاد در سال  روزنامه. كند ميدان به در مي
مطلبي كه به نفرت دامن بزند يا بذر نوميدي بپراكنـد چـاپ نخواهـد     او هيچ. كنشش بتواند بر جريان رويدادها تاثير بگذارد

  .ي اين در اختيار او است همه. كرد
تمام ايـن در تنگنـا   . ي حماقت همچنين الزم است كه در بسياري از موارد تن به انكار و امتناع داد رويارو با موج فزاينده

با همين مقدار اندكي كـه از  . كار بپذيرد كه به ناراستي درغلتدندكي درستتوانند كاري كنند كه روحِ ا هاي آدمي نمي گذاشتن
نگـاريِ آزاد بايـد تمـام     جاست كـه روزنامـه   همين. توان صحت خبري را تعيين كرد دانيم راحت مي اطالعات ميسازوكار 

انديشد نگويد يـا آنچـه را    چه را نميتواند آن مي ،انديشد بگويد تواند هرآنچه را مي چراكه اگر نمي. توجه خود را به كار گيرد
اين آزاديِ . گويد معيار آزاد بودن روزنامه هم به اين است كه بگويد چه چيزهايي را نمي. پندارد نادرست است نگويد كه مي

گونه از آن محافظت كننـد زيـرا راه آزادي    ههاست اگر بدانند چ مهمترين آزادي ،تمامي منفي از وراي نگاهي از دوردست به
 ،كنـد  دهد تضمين مـي  ي مستقل اصالت و وثوق اطالعات و خبرهايي را كه ميي به همين قياس روزنامه. گشايد قعي را ميوا

زدايـد و بـا تحليـل     هـا را مـي   دشـنام  ،كنـد  شوي مغزي دوري مـي و از شست ،تا آنها را بررسي كند دهد  اري مييرا جامعه 
اين . كند هاي خود به واقعيت خدمت مي كارگيريِ انسانيِ توانايي ا بهخالصه اينكه ب. كند آنها را ترميم مي ،اطالعات پيراسته

  .دهد تا از پذيرفتن خدمت به دروغ تحت هر قدرتي روي زمين امتناع كند دست كم به او اجازه مي ،بايداقدام چنانكه 
تضـييقات را دارد در برابـر طنـز    توان بر اين اصل اشاره كرد كه روحي كه پسند و ابزار تحميل  مي. رسيم اينجا به طنز مي

. باشـيم و از طنـز سـقراطي اسـتفاده كنـيم      ي از ميان ديگـران داشـته  ي اندازيم كه فقط نمونه به هيتلر نگاهي نمي. عايق است
ي امتنـاع در آن معنـايي    كننـده  تكميل. بيني نشده است روياروي قدرت بسيار خطرناك بگويم كه طنز سالحي پيش طور اين

 1939نگار آزاد سال  روزنامه. آنچه نادرست است بلكه گفتن گهگاه آنچه درست است درنه فقط  ؛داند مي است كه مجازش
واقعيت بيان شده به لحن جزمـي در  . بدبين استشود  ربوط ميمبه انسان به آنچه . توهمي نسبت به هوش مخالفانش ندارد
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. شـود  وخي بيان شود فقط پنج بار از ده بار بيانش سانسور ميهمين واقيعت اگر به ش. شود نه بار از ده بار بيانش سانسور مي
هـاي   كنـد كـه چـرا روزنامـه     طور توصيف مي همين. دهد درستي امكانات هوش انسان را نشان مي اين موقيعت كمابيش به

شان ناسيمش هايي كه همه مي توانند با جسارت به طور منظم مقاله مي Le Canard enchaîné 3يا  Le Merleفرانسوي چون 
واقعيـت و آزادي از آنجـا كـه كمـي     . طنزپرداز اسـت ضرورتن  ،گرچه ناخواستها 1939نگار آزاد سال  روزنامه. منتشر كنند

  .هاي ضروري هستند عاشق هم هستند همخوابه
تواند بـدون حـداقلي از سرسـختي بـه موفقيـت مـوثري        شد روشن است كه مي اين نگرش ذهن كه به ايجاز شرح داده

چنانكـه  . اينها چندان جدي نيستند كه بتواننـد روحـي را نوميـد كننـد    . موانع بسياري سر راه آزادي بيان وجود دارند. برسد
اما بايـد پـذيرفت   . انجامند بود مي بيني شده ي مخالف آنچه پيش هاي قضايي در فرانسه به نتيجه ها و تعقيب تهديدها توقيف
هـايش را   هوشـي پرخاشـجو كـه هزينـه     شده، بـي  دهي به بالهت، حماقت سازمان اسرار: كننده وجود دارندكه موانع نوميد

قاطعيت اينجا تاثيري اساسي دارد و با پارادكسي غريـب امـا   . بزرگترين مانعي كه بايد بر آن چيره شد اينجاست. پردازيم مي
  .روشن در خدمت عينيت و مدارا است

. و بعد؟ خواهيم گفـت . به راحت برسيمآزادي داريم تا آن روز كه ي از قواعد براي محافظت از ي به اين ترتيب مجموعه
پنـدارد   اگر هر فرد فرانسوي بخواهد در فضاي دروني خود آنچه را كه راست و درست مي. ده نباشيمز و بعد؟ چندان شتاب

را بـه رسـميت    ي خـود  حفظ كند اگر بخواهد سهم كوچك خود را در ابقاي آزادي ادا كند، بخواهـد تسـليم نشـود و اراده   
  .بشناسد آن موقع و فقط آن موقع است كه در اين جنگ پيروز خواهيم شد در معناي عميق واژه

امـا  ! ي آتـش  چه كشف دلپذيري در ايـن زمانـه  . كند رغم خود، طنزپردازي خود را حس مي اغلب روح آزاد اين سده به
پنج سـال  و خواهد بيست كس نمي هيچ. كند را انكار ميي آن چيزي است كه اين همه  فضيلت انسان ايستادگي در برابر همه

پس بايد روشي به تمامي نو را تمرين كرد كه عبـارت از عـدالت و بخشـش    . را تكرار كند 1939و  1914هاي  ي سال تجربه
زودتر از  ،دهيمها را شكل ب ها و اين ذهن اين قلب. شوند مي ههاي باز يافت هاي آزاد و ذهن ها همه در قلب اما اين. بودخواهد

بايـد بـدون اينكـه    . گـردد  ميطلب انساني است كه به انسان مستقل باز رو و جاه ي همزمان ميانه اين وظيفه .خواب برخيزيم
  .اند ها توجه كند يا نكند آنها پرداخته شده تاريخ به اين كوشش. بخواهيم خيلي جلوتر را ببينيم به آن وفادار باشيم

  
  
  نوشت پي

  
ي اعـدام   آلمـان بـه جوخـه   ي پاريسي كه در جريان جنگ جهاني يكم به جرم جاسوسـي بـراي    ماتاهاري نام هنري رقاص شهره  .1

  .ي هلند و بسيار دلفريب بود مارگارتا گرترويدا زله زاده. شد سپرده
بـرد،   ا در مورد الجزائر به كار مـي دولت فرانسه همواره سياست يك بام و دو هوا ر. ي دولت فرانسه بود الجزائر آن موقع مستعمره  .2

كدام از امكانـات يـك ايـاالت داخـل خـاك فرانسـه        دانست هيچ هاي خود مي طور رسمي الجزائر را يكي از ايالت با اينكه به مثال
زده  تگويـد كـه البتـه شـگف     چنـين مـي  آميزي به اين واقعيت، هم ي طعنه كامو اينجا با اشاره. گرفت به آن تعلق نمي) متروپوليتن(

  .شده در داخل فرانسه براي الجزائر نيز منظور شود شود اگر سانسور اعمال نمي
  .هاي طنز روز فرانسه مجله  .3


