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  امه سزر و هويت سياه افريقايي

  همايون مبلغ

  

گر انسان تحقير شده و در زنجير  طلب و روان عصيان گر انسان در بند و عدالت ست كه روح پرخاش امه سزر نامي

كه به كرامت انسان توهين و وقار انسان را بنام  قدرتمندانيست در برابر  شعر او، فرياد اعتراضي. كند را تداعي مي

عشق  "انسان"او به . دوستي است در يك كالم، امه سزر مظهر انسان. كنند نژاد و مذهب پامال ميرنگ و 

  .كند تا آخر دشمني مي "عزت انسان"ورزد و با دشمن  مي

، تا آنجايي  هاي خون و جنايت ابدي است و در بستر تاريخ و در پهناي زمانه هميشه ماندگار براي امه سزر لكه

  . ز محو آن عاجز استكه حتا آب باران ا

  هايت ترين طغيان  بار  باران در مالمت"

  بخاطر بسپار،

   1كي ري  فراموش نكني كه دوشيزگان جوان شي

  كشند به يكباره از پيراهن خواب شان فانوسي را برمي

  تاب هاي لطيف شب شده از كرم  ساخته

  دست بر همه چيز باران اي چيره

  چه بسا ناتواني

  ريزد، ز سر انگشتان قاتالن مردم مياز شستن خوني كه ا

  2"گير شده اند هاي بلند عصمت غافل جالداني كه در جنگل

پوست فرانسوي در هفدهم اپريل همين  و سياستمدار سياه نويس نامه نمايش آري، امه سزر شاعر متعهد، نويسنده

تاريخ تولد او . جهان پوشيدسالگي در شهر فور دو فرانس در جزيرة مارتينيك فرانسه چشم از  94سال در سن 

                                                 

�� ا�� در ��
	ر� ������ � Chiriqui1 

2 CADASTRRE suivi de MOI , LAMINAIRE … POESIE  - AIMÉ CÉSAIRE – Edition de Seuil, 1961, 1982 et 
2006 pour la présente édition – « Pluies » Page 60.  
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امه سزر كه شاگرد زيرك و . در همين جزيرة مارتينك در حاشية كارائيب نوشته اند 1913جون  25را در 

هاي ابتدايي و ثانوي و اخذ بكلوريا با استفاده از بورس تحصيلي در  ست، بعد از پايان موفقانة دوره  كوشي سخت

از . گردد گران مي-لو-كند و شامل مدرسة معتبر لوي پاريس ترك ميجزيره مارتينك را به مقصد   1932سال 

همين جاست كه آشنايي او با دانشجويان افريقايي و به ويژه دانشجوي از سنگال زندگي فكري او را كامالً 

شاعر و اديب خردمند، اولين عضو افريقايي اكادمي . اين دانشجو لئوپولد سدار سنگور است. سازد دگرگون مي

  ).1980-1960(استعمار پايان نسه و نخستين رئيس جمهور سنگال بعد از فرا

آيا ديدار با لئوپولد سدار سنگور و « -در پاسخ به اين پرسش كه  1969امه سزر خود در گفتگوي در سال 

  : گويد مي 3-»هاي پاريس به شما عميقاً تأثير گذار نبوده است؟  تماس باجامعة افريقايي

براي ثبت نام به دانشگاه سوربون رفتم و با اولين  -بود 1932هاي  حوالي سال-پاريس رسيدم وقتي من به ... «

... در واشنگتن سفير سنگال شد] ها پسانتر[عثمان سامبي كه : از سنگال بود] دانشجوي[پوستي كه برخوردم،  سياه

ي، مصروف دورة دروس ، جاي كه در آن براي تحصيالت عالي ادب گران-لو-لوي فرداي آن روز در مدرسه

به گونة ديگر بايد گفت، اين چيزي عجيبي است، همزمان با مواصلتم در . آمدگي بودم، با سنگور آشنا شدم

شان كه همان سنگور باشد، دوست بي همتاي من  تن پاريس دو افريقايي به دادم رسيدند كه از ميان آن دو، يك 

ديگر را ترك نكرديم  و او بر من تاثير بزرگ بجا  متوان گفت كه در جريان پنج شش سال ما ه شد؛ مي

بيزاري ام را از ] يعني[بزدايم ، ] از خود[ام را برسي كنم و  منفي] هاي[ او به من كمك نمود كه جنبه. گذاشت

 4».نمود شده مي جامعة مارتينك كه برايم كامال استعمارزده و مسخ

مفهوم  "فرهنگ افريقايي"هاي  و تحقير ارزش "پوست ن سياهانسا"با سنگور است كه سزر در پاسخ به توهين به 

)Négritude (وارگي وقتي در گفتوگوي  در خصوص پيدايش مفهوم سياه. گذارد وارگي را بنيان مي يا سياه

  :تذكر كه اين در جواب ) با لوموند، نقد كتاب(

   5"آميز بود فحش» نيگر«واژة  " -

                                                 
3 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969.  
4 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
5 Entretien – AIMÉ CÉSAIRE : « Ma poésie est née de mon action » 



 

 3  2008 ا���  
	�رم ۀ���

   : گويد سزر مي

هاي پالس  روزي خياباني را در پاريس در نزديكي. را آفريده باشيم] واژه[نبوديم كه آن ] نپوستا سياه[آخر ما "

. "آهاي، چوچه نيگر"] : داد زد[فرانسوي بود، ] يك[گذشت  مردي كه با موتر مي. كردم ديتالي عبور مي

آن روز من به سنگور فرداي  "هم  پاسخ چوچه نيگر  اين! لعنت بر تو و بر پدرت ": بالفاصله من به او گفتم

  .روز نامة دانشجويان سياه را انتشار دهيم Damasپيشنهاد كردم  كه همه با هم با داما 

  ]:سدار سنگور پاسخ داد[لئوپولد 

ملتفت شدي؟ . گذاري كنيم را دانشجويان نيگر نام] روزنامه[كنم، ما بايد آن  را حذف مي] واژة سياه[من اين " 

را ] توهين[خوب نگاه كنيد، من اين بار  . يك دشنام  به سوي ما پرتاب شده استبه مثابة به ] واژة نيگر[آخر اين 

وارگي  سياه( "نيگرتيود"چنين است حكابت پبدايش  ".كنم دارم و در برابر آن ايستادگي مي از زمين بر مي

Négritude (6".آميز در پاسخ به يك عمل تحريك  

شود تا سنگور، سزر و داما از هويت مجهول و  اي مي ست،بهانهپوست راسي آميز يك سفيد برخورد توهين

تحميل كرده است، پديدة  "انسان سياه"به  "Nègreنيگر "تحقيرآميزي كه جامعة استعمارگر اروپايي بنام 

است كه با گذشت زمان به ) Négritudeوارگي  سياه(اين پديدة تاريخي همان مفهوم نيگرتبود . مثبتي بسازد

را » سياه بودنش«دهد كه نتنها  اجازه مي» انسان سياه«و به شود تبديل مياي ادبي، فرهنگي و سياسي جريان شگوف

  7".من نيگر هستم، نيگر پابرجا خواهم ماند": بلكه با كمال متانت و با وقار بگويد  بپذيرد» هويتش«به عنوان 

  شوم، هيچ درنگي پذيرا مي من بي« 

  پذيرم اخالص مي  آ��ل     و با

  پذيرم نژادم را ميآري 

  كه  با هيچ غسلي تطهير نخواهد شد، هرچند آن را با گل زوفا و نيلوفر آميخته باشند

  پذيرم من مي

  هاي سياه سائيده شده است نژادم راكه پوستش با لكه

                                                                                                                                                         
LE MONDE DES LIVRES – 16 MARS 2006 
6
��  ه��ن  

7 Nègre je suis, nègre je resterai - Françoise Vergès - Albin Michel 4 mai 2005 
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 هاي مست آري نژادم را، انگور پرآب براي گام

  و شهبانويم را،

  زده ام را شهبانوي تحقيرشده و جذام

  اش را هاي گلوي سل زده خورده و غده  ازيانهشهبانوي ت

  هاي پوست شهبانويم را هاي جلد و لكه و زخم

هاي  بلوط دوست  هاي بهاري و دوردست در پرتو نور شمع آه شهبانواني كه در روزگاران نه چندان دور در باغ(

  )داشتم مي

  پذيرم آري من مي

  پذيرم  كشيده را مي آن نيگر محنت

  "خواهم ارباب من ت ميمغفر": كه ميگويد

  ونو ضربة  مشروع تازيانه را و بيست

  چالي را كه چهار فوت ارتفاع دارد و سياه

  و آن يوغ  آهنين پر شاخه را

  ام باكي و مفصل زانويم را كه در بدل بي

  بريده شده است -كه فرار به سوي آزادي باشد-

  8» .زند ام جوانه مي يي شانه و گل ياسمن را كه از آهن سرخ در چربي

اين واژه، حركتي است ضدنژادگرايي؛ ولي از آنجايي كه اين » نژادي«با وجود طنين » وارگي سياه«اصطالح 

سارتر معتقد . دارد، ژان پل سارتر در ابتدا در برابر آن به مخالفت برخاست» هويت سياه بودن«عبارت تأكيد بر 

 le racisme de( "اي ضدنژادگرايينژادگر"به ذات خود جريان سياسي » وارگي سياه«بود كه 

l’antiracisme ( نا مناسب است زيرا درين كاربرد » وارگي سياه«است؛ به عقيده سارتر كاربرد اصطالح

ولي برخالف برداشت سارتر از . جاگزين گرديده است (néoracisme)جديدي    ديدگاه يك نژداگرايي

                                                 
8 Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal 
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. دهند در نقطة مخالف هرگونه حركت نژادگرايانه قرار مي امه سزر و سنگور اين جريان را درست» وارگي سياه«

كه يكي از –او با صراحت لهجه  9".جنبش مقاومت ضد راسيسم  را پديد آورد» وارگي سياه«از پديدة "امه سزر 

من به انسان . من راسيست نيستم. من تنها به انسان ايمان دارم"گويد كه  مي -هاي شخصيت متين او است ويژگي

ها  من به تمام انسان. دارم من ملت فرانسه را گرامي مي. شناسم اش را مي تاريخ ] زيرا. [گذارم ي ارج مياروپاي

ها فهمانيد كه انسان نيگر هم  پندارم كه بايد به آن گذارم در هر جايي كه باشند و اما من چونين مي احترام مي

سنگور  هم درين  10."ام  نه گفته» وارگي سياه«ه پس من بيهود. شود  احترامموجوديت دارد كه به او هم  بايد 

  11".وارگي فرهنگ است وارگي نژادگرايي نيست، سياه سياه" :نويسد باب مي

وارگي  سياه" كه كند تجديدنظر نموده اظهار مي» وارگي سياه«ژان پل سارتر اندكي پس از آن در باب حركت 

 La négritude est la négation de la négation de( ".نفي انكار انسان سياه است

l'Homme noir(12   

هاي تمدن  به عنوان تماميت ازرش-» وارگي سياه«امه سزر هم مثل سنگور بيشتر بر همين جنبة فرهنگي جنبش 

هاي استعمارگر در مسخ و نابودي آن پيش از هر اقدام ديگري تالش  آنچه قدرت. تأكيد دارد -افريقايي

هاي استعماري است و از آن بوي  كه خود از فراآورده» بومي«اصطالح . بود »بومي«كردند، مسخ فرهنگ  مي

را با تمام اصالت آن از » اي بومي انسان استعمارشده«رسد، فرهنگ  تبعيض، تحقير و دوگانگي به مشام مي

ص در خصو-ژان پل سارتر در مقدمة كتاب دوزخيان روي زمين نوشته فرانتز فانون . سازد هايش تهي مي ارزش

هاي نه چندان دور، باشندگان زمين به دو  در گذشته« :كند طور بيان مي ديدگاه استعمارگران را اين -»بومي«وازة 

ها به كلمه دسترسي داشتند  اولي. صد ميليون بومي صد ميليون انسان و يك مبلياردوپنج رسيد، يعني پنج ميليارد مي

ميالدي  كه  17هاي استعماري اروپايي سدة  بيني قدرت اين است جهان 13.»كردند و ديگران از آن تقليد مي

                                                 
9  L’EXPRESS – jeudi 17 avril 2008 - Hommage de Patrick Lozès et Louis-Georges Tin à Césaire 
10 AIMÉ CÉSAIRE –  par Patrice Louis – Lire, juin 2004 
11 Negritude et Francophone (2/3) 
12 L’EXPRESS – jeudi 17 avril 2008 - Hommage de Patrick Lozès et Louis-Georges Tin à Césaire 
13 Jean-Paul Sartre septembre 1961, Préface au Damnés de la terre, de Frantz Fanon, Paris, Éditions Maspero, 
1961 
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مسمي » بومي«پندارند و جماعت عظيم باشندگان غير اروپايي زمين را به مردمان  مي» انسان«خودشان را 

  . سازند مي

طوري كه امه سزر و سنگور از آن تعريف  هاي فرهنگي و سياسي آن، آن با تمام جنبه» وارگي سياه«نهضت 

ها و برقراري اصل برابري انسان سياه با  قبل از همه صداي اعتراضي است براي نفي هرگونه بي عدالتيكنند،  مي

 اي است، پذيرش سرنوشت ما به مثابه يي حقيقت سياه بودن ما پيرايه شناخت بي» وارگي سياه«" :هر انسان ديگر

اي است كه  دبي، فرهنگي و تاريخيگذرگاه ا» وارگي سياه«جنبش  14".انسان سياه و قبول تاريخ و فرهنگ ما

اين جنبش سياهان را به همبستگي دعوت نموده، بر هويت تمام . دهد سياهان خارج از افريقا را با افريقا پيوند مي

افريقاي كه براي امه سزر از جايگاهي بلندي برخوردار . كند سياهان كه ريشه در فرهنگ افريقا دارد، تأكيد مي

من به افريقاي "گويد  شود وقتي امه سزر مي براي امه سزر درين جمله خالصه مي فرهنگ آنمقام افريقا با . است

هاي فرهنگي از فرهنگ  طور روميان در زمينه امه سزر معتقد است كه يونان باستان و همين ".اصيل ايمان دارم

چه را در مدرسه و سوربون چرا؟ من آن. فرهنگ است و شعر» وارگي سياه«براي من " :افريقايي متأثر گرديده اند

ها  ها وبه ويزه يوناني من از هوداران بسيار خوب التيني. اندازه باورمندم ها بي به آن] و[پسندم  حد مي ام، بي آموخته

ها و روميان بسيار  ها هم وجود دارند و واضح است كه يوناني دانم كه درين ميان مصري هستم و اما به خوبي مي

  15".يعني به افريقا. يون اندبه مصر و ايتيوپي مد

انساني و اجتماعي، جنگ هاي  فاجعه هاياوضاع غم انگيز افريقاي بعد از استعمار، نابساماني هاي سياسي، 

 در نظام هاي مستبد و خودكامة حاكم  مردان چشمي و حسادت دولت ، همداخلي، فقر، نفاق، مريضي و فساد

داران  ، امه سزر با بينش انساني، زمامسازد او را دلهره و دلگير ميآزارد و  روح حساس اين شاعر دانشمند را مي

چگونه : دهد كه يوغ استعمار را درهم شكسته اند در برابر اين پرسش قرار مي -تازه استقالل يافته را–هاي  كشور

ازينكه كابوسي تازي بنا نهاد؟ او  هاي حكومت را بر استبداد و يكه قدرت را احراز و اعمال كرد بدون آنكه پايه

. دهد هشدار مي -گذار همه چيز را در تاريكي و ظلمت فرو برد هاي جوان و در حال تا در نظام-در كمين است 

                                                 
14 Enseigner les littératures africaines. 1. Aux origines de la Négritude - De Pius Ngandu Nkashama -  Publié par 
Publié par L'Harmattan, 2000 
L'Harmattan, 2000 – Page : 174 
 
15 AIMÉ CÉSAIRE –  par Patrice Louis – Lire, juin 2004 
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تراژيديي شاه «اي او است بنام  نامة معروف و شناخته شده يكي از آثار پر بار اين نويسندة خردمند نمايش

از چاب بيرون  1963اي اولين بار در سال كه بر) La tragédie du roi Christophe(» كريتستوف

نامه  اين نمايش. بورگ به روي صحنه رفت و به استقبال زياد روبرو شد آمد و يك سال بعد در جشنوارة زالس

. يي اين كشور هاي عيني دهد اشارة مستقيمي است به تاريخ و ريداد رخ مي) Haïti(ي تيهائهاي آن در  كه صحنه

خيزد و با يك قيام  است كه در برابر استعمار و لغو بردگي به پا مي) مدتاْ سياه پوستع(ي اولين كشوري تيهائ

و با تجربة زودگذر ديموكراسي بنام جمهوري هائيتي اعالم ) 1804(يابد  همگاني به استقالل دست مي

  .  كند موجوديت مي

بازگو ) 1820تا  1806(هاي  بين سال ي را درتيهائ ميزآ مصيبتنامه وقايع تاريخي  امه سزر در قالب اين نمايش 

  .كند مي

ها از  بندد كه براي آزادي آن او به مردمش پيمان مي. اي است كه آشپزي پيشة او است شده كريستوف بردة آزاد

او مصمم است تا مردمش را از يوغ بردگي برهاند و سرزمين آزاد و آباد، . هيچگونه فداكاريي دريغ نخواهد كرد

شود و مردم دوستدار  كريستوف محبوب همه مي. ستوار و حكومت مستحكم و مردمي را بنانهدكشور مستقل و ا

. شود درياي خوني جاري مي. زنند خيزد و مردم در زير لواي كريستوف دست به انقالب مي قيامي به پا مي. او

ام پايان بردگي و آغاز تم عظمتشوند و با وجود پرداخت بهاي سنگين در  مردم آزاد مي. گردد انقالب پيروز مي

دريغا كه اين احساس و ابراز خوشي زودگذر حكايت از فرداي تاريكي دارد، چه . گيرند آزادي را جشن مي

اي  گيرد و در حصار قدرت به خودكامه شود و با گذشت زمان از مردم فاصله مي كريستوف ديوانة قدرت مي

كند و اندكي پس از آن با برگذاري  قام جنرالي تكيه ميمست از بادة قدرت، كريستوف اول به م. شود تبديل مي

به يكباره » رهبر انقالبي خلق هائيتي«كريستوف . كند گذاري بدون راي ملت اعالم پادشاهي مي مراسم تاج

منشي او وستي . البته كريستوف درين امر تنها نيست... اي هائيتي پادشاه خودخوانده» كريستوف شاه«شود  مي

)Vastey ( شهروندان، تمام "كند  طور توجيه مي نظام استبداديي اوست اين عمل را اين» نظريه پردازن«از كه

اگر ما خواهان آنيم كه به ما احترام . است وقار يچنين ب كه انسان سياه اين ندپندار يو م كنند يدنيا به ما نگاه م
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است كه ما بايد به دنيا نشان  ين همان چيزدر كار است، درست اي ينشين و پادشاه يبارگاه ،يشود، ما را پادشاه

  ".دهيم

نيشانان اروپايي براي شان  طلب به تقليد از شاه فرصت» دربارنشينان«كريستوف با همكاريي منشي و گروه از 

ريزي نموده با جبر و  مجلل و برج و بارويي باشكوهي را پي  كريستوف شاه بناي كاخ . تراشند القاب اشرافي مي

مردمي به شمول شورشي به » آزادي بخش«هاي  كنند و تمام حركت مردم قيام مي. گمارد ا بكار ميزور مردم ر

  .شوند رحمانه سركوب مي بي) Metellus(رهبري متيليوس 

آزادي "كند كه  او تأكيد مي. دهد بخش كه امه سزر از وقوع آن هشدار مي اين است دگرديسي قيام هاي آزادي

به آن غور كنيم، دوباره آزادي خود را ] به دقت[هم خيلي خوب است؛ اما هرگاه بسيار خوب است، حصول آن 

، مي بايد ي، همين كه يك بار بدان دست يافت-خواهد فقط همت بلند مي-است سهلبدست آوردن هميشه 

   16".است، اما فردا هاي آن سرشار از تراژيدي اند حماسه آزادي .  دانست كه چه بايد از آن ساخت

، ولي اين "كند يك فصل راستين تاريخ هائيتي را بازگو مي"» تراژيديي شاه كريستوف«نامة  كه نمايش در حالي

هاي كه با هائيتي سرنوشت  طور به كشور اي باشد به افريقاي بعد از استعمار و همين تواند اشاره اثر امه سزر مي

  ...سان دارند هم

مردان و به مردم افريقا  اين شاعر هوشمند است، امه سزر به دولتهاي دايمي  هاي خونين افريقا از نگراني رويداد

گويد  امه سزر مي. اند مسئولكند كه با چيدن بساط استعمار، امروز تنها خودشان در برار اعمال شان  توصيه مي

دني هاي شان درين راستا ستو زدايي سرافراز شدند و فداكاري كه مردم افريقا در نبرد شان در زدودن استعمار

نبرد در : ها دست و پنجه نرم كنند هاي ديگري بيش روي افريفا است كه مردم افريقا بايد با آن است ولي چالش

براي چيره شدن بر –هاي ايتنيكي و مهم تر از همه  هاي ناسالم  و جنگ ها، رقابت چشمي محوري، هم برابر خود

  . مبارزه با خود -پاشي دودستگي و ازهم

                                                 
16 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
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طلبد همان حالت  دهد و سياهان را در برابر آن به نبرد مي يشتر در برابر آن حساسيت نشان ميامه سزر ب چه  آن

ي نسبت به افريقا است، آنچه خود او از آن به و بدبين  ياسسرخوردگي، پذيرش شكست و 

»afropessimisme «كند ياد مي.   

هاي افريقايي آگاه است و از موجوديت  ي رژيمها هاي تلخ افريقايِ بعد از استعمار و ناكامي امه سزار به واقعيت

اميدوار  هميشه به آينده و فرداي بهترجويد و  كند و اما از هرگونه درماندگي بيزاري مي ها اظهار تأسف مي آن

افريقاي ديگري در . چيزي ديگري در كار است. زمان ايديولوژي هاي سطحي نگر به پايان رسيده است": است

  ...جهان ديگري نيز در كار است: باشيدخاطر جمع . كار است

  بايد طرح اين افريقاي نو را بريزد؟ كي مي-

يابيم كه در آن نفاق و  افريقاي را باز مي] حاال[ما در راه استعمارزدايي مبارزه كرديم و . نو] نسل[جوانان . جوانان

  ...آيا اين همه دردآور نيست؟. يدعاج نگاه كن به اوضاع كانگو، ليبريا و ساحل. قبيله گرايي جديدي حاكم است

اميدوار بودن در من ريشه . اين به همان سادگي نفي اميدوار بودن است. پذيرم من از افريقا نوميد شدن را نمي

من بي نهايت . كنم من آن ها را انكار نمي. شناسم من تمام بدبختي هاي پيش آمده را مي. دارد و در بنياد من است

  بايد اعتماد بنفس مي. د شدن را نمي پذيرم زيرا نوميد شدن نپذيرفتن زندگي استروشن نگرم، اما نومي

  17".داشت

اميدواري هميشه با من "گويد  امه سزر مي  .شود معتقد باشد، هرگز نااميد نمي» هاي انساني ارزش«كسي كه به 

خودآگاه ] و[اندن بشريت است، راه انسان به كمال رس. شايد اين پوچ باشد. است، زيرا من به انسان ايمان دارم

  18".شدن بر خويش

آري امه سزر با وجود ظلمت و سردي به آمدن بهار و درخشيدن ستاره خوشبين است و آشتي انسان با خود او و 

  ...تفاهم انسان با همنوع او با رنگ ديگر و زبان ديگر

  هاي زندان تمكين كند آنكه در اغواي دربان آذرخش بي

  پر متالشي شدند هاي زرين از پرنده  ستهاز پيراهنش  يك د

                                                 
17 AIMÉ CÉSAIRE –  par Patrice Louis – Lire, juin 2004 
 ه��ن 18
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  هاي جزاير مرجاني جوانه زدند هايش شكوفه و به گوش

  كند چنان ماليم و مهربان او با من زباني را تكلم مي

  هاي اول برايم نامفهوم است كه در لحظه

  زنم  و اما با گذشت زمان حدس مي

  كند كيد ميأكه به من ت

  ده استمخالف فرا رسي سويي كه بهار از 

  فروكش كرده است يهر عطش كه

  داده است يپائيز ما را با هم آشت كه

  اند ها در نيمة روز در كوچه گل كرده ستاره كه

  19"شان را چه پائين آويخته اند يها ميوه و

او نماد تعهد براي . استوار بوده است» تعهد«هاي فكري و زيربناي زندگي سياسي امه سزر به روي  بنياد فعاليت

» متعهد« يمن با تمام معن "كه   گويد امه سزر خود مي. ران است؛ هم در حوزة هنر و هم در عرصة سياستديگ

نيست كه تعهد موجب  ياين بدان معن. متعهد نباشد يكه يك هنرمند جهان سوم گنجد يهستم  و در پندار من نم

 ينمايد، ول يجلوگير شود، يروبرو مها  كه هنرمند به آن) esthétique( يزيباشناخت يها ياز دشوار گردد يم

] مثل[تصور كنم كه هنرمند  توانم يمن نم. از درك آن عاجزم كه ما متعهد نباشيم يمن حت. است يتعهد ضرور

ريشة عميق  ييك هنرمند يعن يمتعهد بودن برا ...امتناع كند يبپايد و  از برگزيدن انتخاب يتفاوت يب يي يتماشاچ

درك كردن، و بيان و  امكشور خود را با شدت تم يها خود، بدنة مردم بودن، درد يداشتن در محيط اجتماع

تأكيد بيشتر » تعهد نويسنده«او بعد از برسي ميزان تعهد در جامعه به خطيربودن   20".ها است بازگو كردن آن

اما اين . است] نآ[ يا يك رده يتعهد سياس. تعهد است يها يبند برجسته ساخت، رده بايد يرا م چه آن": كند مي

الزم است تعهد . است تر بزرگاست، و اين تعهد هنوز هم   دومين ردة تعهد از آن نويسنده. نيست  يگانه رده

                                                 
19 CADASTRRE suivi de MOI, LAMINAIRE … POESIE  - AIMÉ CÉSAIRE – Edition de Seuil, 1961, 1982 et 
2006 pour la présente édition – « Fils de la foudre » - Page 22 
 
20 Interview recueillie par notre Khalid Chraibi, en avril 1965 à Paris, à l’occasion de la création, au théâtre de 
l’Odéon de Paris, de la pièce d’Aimé Césaire « La Tragédie du Roi Christophe » 
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هم به خاطر  يباشد، پس داستايوفسك شتهاگر اين حقيقت ندا. كرد يجايگاه او ارزياب يي ينويسنده را با ويژگ

است كه  يهنرمند متعهد يداستويوفسك كه يدر حال. استنويسندة متعهد نبوده  اش يسياس يها يگير موضع

چنين ژرف واقعيت مردم روسيه را بازگو  اين] مانند او[ يكس زيرا هيچ كند، يم بيان] جامعه اش را يدردها[

  21".نكرده است

بيان  يي شان است و از سوي ديگر براي امه سزر تعهد نويسنده و هنرمند از يك طرف ضامن استقالل فكري

هاي اجتماعي و دفاع از آزادي، عدالت، حقوق، آرمان و كرامت انسان و اين درست همان چيزي است  واقعيت

ها و زماني  ها، دشواري هاي خودكامه به چالش هاي بسته و نظام را در جامعه  مسئولكه نويسنده متعهد و هنرمند 

در انسان آزاده زيستن "گويد كه براي  سزر ميجاست كه امه  از همين. سازد هم به زندان و مرگ روبرو مي

  22"بودن است  بسيار دشوراتر از برده  حقيقت

» تروپيك«هاي جنگ جهاني دوم امه سزر مجلة ادبي  در سال. حضور امه سزر در صحنة سياسي تصادفي است

)Tropique (برد و براي  ميهاي فرهنگي استعماري  اين مجله براي نخستين بار با سنت. گذارد را بنيان مي

كند و شخصيت بزرگ  احيايي هويت فرهنگ سياه مارتينيك فضاي ادبي و سياسي اين جزيره را دگرگون مي

بعد از پايان جنگ جهاني دوم  1945در سال . سازد تر مي امه سزر را در ميان مردم مارتينيك محبوب و محبوب

امه . در انتخابات شهري نامزد اين حزب باشدكند كه  حزب كمونيست فرانسه شاخة مارتينيك از او دعوت مي

گويد و به حيث شهردار فور دو فرانس برنده انتخابات  سزر بعد از درنگ زياد به اين دعوت پاسخ مثبت مي

گردد كه او در انتخابات بعدي به  شهرت و محبوبيت بيش از حد او در ميان مردم مارتينيك موجب مي. شود مي

  .هاي سياسي امه سزر اين است آغاز فعاليت. ينيك راهي شوراي ملي فرانسه شودعنوان نمايندة مردم مارت

شوراي ملي فرانسه به جايگاه مبارزات سياسي . امه سزر نويسنده و شاعر متعهد در ميدان سياست نيز متعهد است

ديگر از  هاي او برابري سياسي و اجتماعي مردم مارتينيك و سه جزيرة يكي از خواسته. شود او تبديل مي

به همت و پيكار او است كه جزيره مارتنيك به شمول سه جزيره . مستعمرات فرانسوي با شهروندان فرانسه است

                                                 
 

  ه��ن 21
  ه��ن  22
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جداگانه شناخته شده و باشندگان شان از ) Départements(هاي  به حيث واليت 1946مارچ  19ديگر در 

  .شوند يو سابر خدمات اجتماعي برخوردار م تمام حقوق مدني، سياسي، بيمه 

. نخواهي مخالف است پذيري خواهي امه سزر چون سخصيت متعهد و مسئول است، با هر گونه سازش و مصلحت

عدم پشتياني حزب كمونيست فرانسه از جنبش آزادي بخش مردم الجزاير، تبرئه و توجيه قدرت استعماري 

شوروي و تبرئة تجاوز  و دولت اتحاد فرانسه در الجزاير، سكوت حزب كمونيست فرانسه در برابر جنايات استالين

شود تا امه سزر با شدت زياد ازين حزب  شوروي به هنگري همه دست به دست هم داده موجب آن مي اتحاد

  .انتقاد نموده با آن قطع رابطه كند

رهبر حزب كمونيست فرانسه از چنان لحن ) Maurice Thorez(نامة طوالني امه سزر عنواني موريس توريز 

برخوردار است كه آدم به خوبي ار البالي آن دامنة انزجار او را هم  از حزب كمونيست فرانسه و هم از  قاطعي

شماري نظام  هاي بي يتبهكاردرين نامه در ميان . كند جنايات استالين و دولت اتحادشوروي به خوبي درك مي

شود  گناهي اشاره مي كنجه مردمان بيهاي جمعي، ترور و ش كمونيستي اتحادشوروي به رهبري استالين به كشتار

  . اندركاران آن سايه خواهد افگند هاي تاريك دستگاه، نظام و دست كه ارواح ايشان به طور دايم بر وجدان

اكتوبر  24ابن نامة سرگشاده كه در حقيقت استعفانامة امه سزر از حزب كمونيست فرانسه است و به تاريخ 

  :شود ز ميطور آغا نوشته شده است اين 1956

  موريس توريز،"

آن  يبرايم ساده خواهد بود تا هم در برابر حزب كمونيست فرانسه و به همان اندازه در مقابل كمونيزم بين الملل

به وضوح  يشود، شكايت ها و مخالفت هايم را در يك ليست طوالن ياداره م ياتحادشورو يكه از سو يطور

   .بيان كنم

توانند باالتر ازين  ينم يرسم يها ينه سخنران ،يمل يمرگ، نه آئين تشيع جنازه هانه اعاده حيثيت پس از  ،يآر

نيستند كه بتوان شبح شان را با چند  ياين ها از آن كسان. گان باشندديدكشته شدگان، شكنجه شدگان وعذاب 

  23"...دور نگاه داشت يجملة ماشين

                                                 
23 "Lettre à Maurice Thorez", par Aimé Césaire - Octobre 1956  
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هاي استعماري  وسياليستي اتحادشوروي را با ارادة نظامدر ادامة اين نامه در جايي ديگري، امه سزر نيات نظام س

گاهي  گذشته از آن بايد اظهار داشت كه حزب كمونيست فرانسه شامل آموزش« : نويسد سان دانسته مي يك

 انديشةو استالين به نيكوهي كسي است كه در . گاهي كه از آن استالين است آموزش. خوبي بوده است

و هنگامي كه او از وظيفه . را جاگزين كرده است» مانده عفب«هاي  و خلق» مترقي« هاي سوسياليستي مفهوم خلق

يي  ماندگي مانده كمك نمايد تا به عقب هاي عقب راند كه به خلق سخن مي) هاي بزرگ يعني روس (خلق مترقي 

    24».شان فايق آيند، فكر نكنم كه منش پدرساالرانة استعمار جز اين ادعاي ديگري داشته باشد

او . گذارد امه سزر بعد از ترك عضويت حزب كمونيست فرانسه دو سال بعد حزب پيشرو مارتينيك را بنيان مي

بدون وقفه  2003كند و تا سال  از مردم مارتينك در شوراي ملي فرانسه نمايندگي مي 1993تا  1945از سال 

  .شود شهردار فور دو فرانس انتخاب مي

كه اين  امه سزر در حالي. هاي هنري او بكاهد شود كه از خالقيت جب آن نميهاي سياسي او هرگز مو فعاليت

پس بيهوده نيست كه  25".اي عمل من است شعر من زاده"گويد  خواند، مي آن ديگري مي  يكي را مكمل

چه هردو هم ظريفانه به شعر و ادب دست به . بخوانند» ويكتور هوگوي سدة بيستم«منتقدين ادب فرانسه او را 

گاه حقيقت را فداي مصلحت  بتكار زدند و هم در كارزار سياست با هوشياري تمام متعهدانه گام برداشتند و هيچا

  .نكردند

 سان يكوبيش  آفريدن يك شعر و بناكردن يك شهر كم ": گويد وقتي سخن از شعر و شاعر است، امه سزر مي

كردن و آبادكردن است در حال و در  ة خلقبخشد، همانا ارادة آفريدن، اراد چه به من تحرك مي آن. است

هايم است كه  با بازخواني شعر... در يك كالم شاعر بودن يعني در عمق اشياء و خويشتن سير كردن است... آينده

  26"...يابم ها و پندارهايم را بازمي شناسم، وهم من خودم را بازمي

                                                 
 ه��ن  24

25 Entretien – AIMÉ CÉSAIRE : « Ma poésie est née de mon action » 
LE MONDE DES LIVRES – 16 MARS 2006 
 
26 Aimé Césaire : «Je ne suis pas pour la repentance ou les réparations» 
 par Alain Louyot, Pierre Ganz 
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رگز نبايد جهان را به قاتالن سحر تسليم هرگز، ه"-شعر امه سزر تقبيح جنايت و مذمت جنايتكاران است 

است؛ نفي   poésie-négation«28شعر نفي «كند  كه خودش تعريف مي طوري شعر امه سزر آن -27"كرد

زبان «كامالْ بيگانه است؛ در او هر چه شاعرانه است » هاي شاعرانه زارنالي«او با . نيست» انسان«چه  از آن  آن

  . »تقديس عدالت«است و » اعتراض

» انسانيت«و رستگاري » انسان در بند«داند، فالح  برابر مي» آسا سالح معجزه«كه شعر متعهد را با  امه سزر در حالي

عدالتي، جهل و  آگاهي،بي است در برابر خشونت، نا» افزاري جنگ«براي او فرهنگ . جويد را در فرهنگ مي

اي چه درست و با  من به گونه. اهميت كه حتا حياتي استشعر نتنها بسيار پر ] نقش[براي من ": بازيابي وقار انسان

من  ...افزاري است اي جنگ به مثابه -ما به آن به اندازة كافي باور نداشتيم–نادرست معتقدم كه براي ما فرهنگ 

هاي آن  گواهينامه] امروز[اي كه  به فرهنگ بيش از حد اهميت قايل هستم، البته نه به آن فرهنگ ناقص و سنتي

من فرهنگ را  ...فرهنگ براي من كامالْ چيزي ديگري است. شوند هاي اروپايي تصديق مي سط دانشگاهتو

ها با تصور آن طرح جهان را ريخته اند  اي از آن چيزي است كه انسان فرهنگ مجموعه: كنم طور تعريف مي اين

تماميت : فرهنگ يعني. انسان بسازند ]مقام[تا خود شان را با آن جهان سازگار ساخته و آن را سزاورار و شايستة 

  29".آنچه انسان با ابداع آن جهان را قابل زيستن و رويارويي با مرگ را ممكن ساخته است

ما بايد " :براي امه سزر شعر ابزاري است براي بازيابي حقيقت، بازگشت به سرچشمة وجود و جستجوي هويت

يرا شعر وسيلة بيانِ بود كه از زبود كه به شعر پناه ببرم ،  عيطبيبراي من بسيار ... حقيقت وجود مان را در يابيم

تعمقي است در  -آفرينم و هنوزهم مي–آفريدم  طوري كه من مي شعر آن. گرفت گفتمان عقالني فاصله مي

زيرا اگر وجود سطحي ما اروپايي و به صورت بسيار دقيق فرانسوي است، به مالحظة من . ژرفاي حقيقت وجود

                                                 
27 CADASTRRE suivi de MOI, LAMINAIRE … POESIE  - AIMÉ CÉSAIRE – Edition de Seuil, 1961, 1982 et 
2006 pour la présente édition – « nouvelle bonté» - Page 182 
 
28 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
 
29 AIMÉ CÉSAIRE –  par Patrice Louis – Lire, juin 2004 
 - 
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بايست  اين مي: كلمهسؤال از بازيابي وجود باطني بود و بازگو كردن  آن با . افريقاي است  ميقاخقيقت ما ع

  30].گرفت مايه مي[از قعر دريا ] كه[ناگريز شعري  باشد 

عدالتي،  اوست براي دفاع از كرامت جايگاه انسان و سر باز زدن از هرگونه بي» آسايي سالح معجزه«شعر امه سزر 

كه استعمار قالب آن را [بود براي نفي اين حالت سطحي و ظاهري ] من[حربة ] من[شعر "و  تزوير تحقير، تبعيض 

اي براي  شعر من تعمقي بود در باطن خودم و يا هم  شيوه... دروغ] مملو از[ حهاناين  نفيو ] براي ما ريخته بود

هايش  هاي گداخته و شعله فشاني كه توده شوبيش مثل آث كم. همه جور وبيداد كه ما قربانيان آن بوديم انفجار اين

جهند، آري اين شعر  شوند و به برون مي همه منفجر مي  انبارد و يك روزي اين هم مي را به درازاي يك قرن روي

هاي روحي مدفون در ژرفاي وجود كه به  هاي باطني، قوه فوران نيرو. »دفتر بازگشت به زادبوم«از آن من بود، 

هاي خشمي است در برابر آنچه با  آري شعر امه سزر خوشه  31".فشاني عيناً مثل فوران آتش جهيد، رخ عالم مي

  .هاي انساني ناسازگار است ارزش

چرا من شاعر " : گويد امه سزر خود درين باره مي. ي دارديسو همرياليسم شعر امه سزر با مكتب ادبي سور

ام؛ و نه هم به  كه خود بخواهم، من اين را عمداْ نكرده نبودم، بدون آ رياليستبودم؟ من شاعر  سور رياليستسور

كه آندري بروتون با  هنگامي.  پيوسته باشم رياليسمبوده است كه به سور] ادبي[خاطر عضو بودن به يك مكتب 

  32".كه خود آن را بدانم متأثر هستم بدون آن رياليسممن ديدار كرد، پي بردم كه از سور

هند، ولي خود او خودش د ها جا مي رياليستاز منتقدان ادبي او را در رديف سوراز همين جا است كه گروهي 

تأكيد » سياه وارگي«به  همهو بيشتراز» استقالل فكري«، »آزادي عمل«را فارغ از بند هرگونه گروبندي دانسته، به 

خالقي او برايم ا] و صداقت[شخصيت خارق العادة بروتون، آگاهي او بر فن شعر و هم چنان رويه " :كند مي

يك اخالق گرايي ... شگفت آورده بود، اين كه بروتون يك اخالق گرا بود خيره كننده بود و اما آن چه مرا به

من سخت شيفته اي شخصيت . داشت طلب را خوار و ذليل مي فرصتو  الوقت كه فقط آدم هاي ابن...گير سخت

ها بدانم، زيرا آن چه من بيش  رياليستمتعلق به نهضت سور؛ من هرگز بر آن نبوده ام كه خودم را ...او شده بودم
                                                 
30 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
 
31 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
32 AIMÉ CÉSAIRE –  par Patrice Louis – Lire, juin 2004 



 

16  2008 ا���  
	�رم ۀ���

من ... العمل بگيرم من دوست ندارم دستور...من است» استقالل فكري«از هر چيزي ديگري به آن پابند هستم، 

 يا ياو چنان شخصيت توانمند و شيرخو. آن چه با بروتون بيم آن مي رفت. نمي پذيرم فرمان بردار كسي باشم

من هميشه به . اين با طبعيت من ناسازگار است] آخر[، خواستم نمي من كه چيزياو شوم،  مريدسيدم تر بود كه مي

آنچه از خود ما است تمايل داشته ام، براي همين من خواسته ام هم از  particularismeمشخصات 

  33".ند بمانمپاي ب» سياه وارگي«به مثابه اي حربه اي استفاده نمايم و هم همزمان به  رياليسمسور

اي  امه سزر به مثابه» دفتر بازگشت به زادبوم«كه از  در حالي - رياليسمگامان مكتب سور از بيش–آندري بروتون 

و  شگفتا اين يك ": نويسد كند در بارة خود امه سزر مي ياد مي 34»ترين بناي حماسي اين عصر با شكوه«

بكار  طور آن آن را نيست كه د كه امروز سفيد پوستيبر بكار مي يپوست است كه زبان فرانسوي را طور اهيس

ها و  ها، اميد ها، واهمه پوست است بلكه انساني است كامل كه تمام پرسش پوست نتنها يك سياه و اين سياه... برد

وقتي  35".نمايد كند و بر من بيشتر از پيش بمنزلة الگوي اصيل متانت تجلي مي هاي انسان را  بازگو مي شادماني

هاي  رفت در زندگي، گام عده از جوانان مارتينيك كه براي پيش شود كه توصيه شما به آن امه سزر پرسيده مي از

م را در  ا من يك تن از استادان فلسفه": گويد طور پاسخ مي دارند، چيست؟ او اين نخستين را در عالم هستي برمي

انت همه چيز را به اين سه سوال اساسي ارتباط گفت كه ك او به ما مي. آورم گران به ياد مي-لو-مدرسة لوي

ها هنوز امروز هم  سوال  شود كه اميدوار باشم؟ بيبينيد اين كي هستم؟ چه بايد بكنم؟ چه چيز موجب مي: داد مي

چه بايد بكنم؟ مثل يك انسان رفتار . كي هستم؟ يگ نيگر اهل مارتينيك: هايم  هم پاسخ كاربرد دارند و اين

و . همبستگي با بشريت. دارد كه اميدوارباشم؟ تحول انسان چه چيزي مرا وامي. ة مقام انسان باشدبكنم كه شايست

پيرايه خاطرة انساني باشد كه  اي از من با خود داشته باشند، آرزومندم بي اگر مردم مارتينك مايل بودند خاطره

  36".كرد س ميداشت و قبل از همه چيز خود را عضو جماعت شان احسا ها را دوست مي آن

  :بندي كرد توان اين طور جمع چه گفته آمد، شخصيت چند بعدي امه سزر را مي از آن

                                                 
33 Un poète politique – AIMÉ CÉSAIRE – Propos recueillis par François Beloux 
Magazine littéraire n° 34 – Novembre 1969 
 
34 Quand les surréalistes saluaient Césaire 

  ه��ن 35
36 Aimé Césaire : «Je ne suis pas pour la repentance ou les réparations» 
 par Alain Louyot, Pierre Ganz 
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، فراجهاني )Nègre(نيگر : سازند هاي شخصيت استوار امه سزر را اين سه صفات برجسته مي ويژگي

)universel(   و عصيانگر)révolté.(37  

 -شد پوستان بكار برده مي ن سياهكه در اصل براي حقير شمرد-» نيگر«امه سزر به كلمة  •

او بر هر چيزي ديگري . را به چالش گرفته باشد) aliénation(بخشد تا ازخودبيگانگي  فضيلت مي

من نيگر ": گويد او با كمال سربلندي مي. ننگ نباشد» نيگر بودن«دهد تا ديگر  را رجحان مي» نيگر«واژة 

ها و غناي فرهنگ افريقاي  موست كه از كليت ارزشو باالخره ه 38".هستم، نيگر پابرجا خواهم ماند

، به رخ استعمار، راسيسم -است» هويت انسان سياه«كه سند -را » وارگي سياه«پديدة  سنگورسياه يكجا با 

 .كشد و فاشيسم  مي

او  از فضاي ناسيوناليستي حاكم . ، جوهر شخصيت امه سزر است)universel(فراجهاني  •

رهايي «براي -امه سزر ناسيوناليسم را پاسخ مناسبي . گرداند مي  تينك رويدر مار 1930هاي  در سال

» جامعة انساني«يي  عضو جداناشدني» انسان سياه«براي او . داند نمي  -از قيد تبعيض و تحقير» انسان سياه

تواند  اين انسان مي. و احترام به آن مسئوليت هر انسان» بازيابي هويت انسان سياه«است و مبارزه براي 

 .سفيدپوست باشد و يا از رنگ و مذهب ديگري

آگاه  شخصيت خود. گر است بخود عصيان امه سزر دردكشيده است و انسان دردكشيده خود •

كند كه استعمار و دالالن سود و سرمايه آن را در بازار  ها و مصايب نژادي را حمل مي او رنج

معامله كرده اند و براي خوردوريز ساختن فروشان با جنس و كاال در در چهار گوشة عالم  برده

آري در برابر اين . اش ساخته اند مخاطب » برده«و » غالم«، »نيگر«او » هويت«و شكستاندن » شخصيت«

خورشد و اين خروش و اعتراض  گر امه سزر مي بيدادگري و نفي آن است كه روح با عظمت و عصيان

 . گيرد ظات زندگي او آرام نميخواهي او تا آخرين لح همزمان با فرياد عدالت

  .است دوست و صداي رساي تحقيرشدگان روي زمين امه سزر شاعر انسانآري 

 

                                                 
37 LEXPRESS.fr : Hommage de Patrick Lozès et Louis-Georges Tin à Césaire 
Propos recueillis par Aurélie Leone, mis à jour le 17/04/2008 - publié le jeudi 17 avril 2008 
38 Nègre je suis, nègre je resterai - Françoise Vergès - Albin Michel 4 mai 2005 


