


2 

 

 

 

 

 

 

 )ن.خ.م(« ی خودآیین موقتناحیه»پاره از آغاز  سه

 حکیم بی

 

بی را بیشتر به حکیم بی نام مستعار متفکر آنارشیست آمریکایی، پیتر لمبورن ویلسون است. : یادداشت ترجمه

او « ن.خ.م»آورند که خصوص در آمریکا و بریتانیا به یاد می، به08ی و اوایل دهه 08ی های اواخر دههخاطر جنبش

ها را خیابان»طور خاص گروه به ــ راه افتاده بودها بهی غیرقانونی در خیابانهای شبانهشد و پارتیدست میبهدست

 که کار خود را از لندن شروع کرد.« بگیرید! بازپس

اند؛ موقعیتی که خواندن او را های باریکی از تفکر و ابهام محض بنا شدههای او همواره بر لبهبا این حال، متن

 ها بر آنارشیسم  ها و دیگر چپارشیستمثال بارز نقدهای برخی از آن ی  ب   سازد.با احتیاطی الجرم و ضروری همراه می

با  «ماشینی»شود و اتصال پی گرفته می« شخصی»ای که خودارضاگرانه در سطح ؛ همان مبارزهسبک زندگی بوده

 . کندسطح تولید اجتماعی برقرار نمی

نسبت به خواند؛ آنارشیسمی که میشناختی آنارشیسم هستی بی آنارشیسم مورد نظر خود رااز سوی دیگر، 

های ، یا امر نهفته آشوبناک بر نشانهو دیالکتیکمنفیت ایجابیت و خودآیینی بر  تقدم   بودن  شناختیهستی

این اما  .گیرددرونماندگاری( قرار مییعنی بسیار مشخصی از اندیشه ) تاکید دارد و در سنت   شناختی بالفعلزبان

گری را کم صوفیکشد؛ یا دستبیرون می« صوفیسم»دل  از  های خود رابسیاری از دعویشناختی آنارشیسم هستی

شناختی و کم پروبلماتیک است: یکم، نگاه شرقاین مساله از چند جهت دستگیرد. شبیه به این اندیشه فرض می

ید و اقتصاد سیاسی مراتب اکسلسلهنهادی با سرعت به به در تاریخ خود همین دلیل بوالهوسانه به عرفانی کهبه

ان گری همهای بیانفرم بیان صوفیسم خود تنها یکی از امکانبدل شد؛ دوم، در نظر نگرفتن اینکه  سازشکارانه

هایی سازی  لفظای که به فعالواسطهاعتماد بیسوم،  کند؛را با آن آغاز می آشوبی است که حکیم بی کتاب ن.خ.م

؛ و داردفرهنگی از سوی دیگر های هنری ضدفرهنگی یا خردهیک سو، و کنش ، و ... از«جهاد»، «تروریسم»همچون 

هایی که تنها در محتوا ــ و نه در فرم دلیل شباهتبهباالخره چهارم، قراردادن دو شکل مختلف اندیشه در کنار یکدیگر 

 در« تفاوت ناب»انداز چشمبا نیز ز انداچشم حتی به لحاظ محتوا ــ یا بیان ــ و نه فرم بیان ــ وجود دارند. مورد آخر،

ی در تقابل است آشوب همان  .مورد نظر ب 

در بریتانیا گفته بود که اگرچه « های غیرقانونیپارتی»گرفتن جنبش ای در دوران شدتحکیم بی در مصاحبه

شان نوع یا فرم  اعتراضنیز موسیقی تکنو و  شان ازاستفادههای او هستند، اما فعاالن این جنبش از بهترین خواننده

 پرداز ایدهمبهترین درابر عکس با این حال، شاید  اند.های او را نفهمیدهچندان متندهد که نشان می
ً
های بی دقیقا

و  ،ها و کشیدن جاده از دل آنهاجنگلسازی علیه خصوصی های غیرقانونیجنبش پارتی .ه باشدبود جنبش همین
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ی ملک مثابهخیابان به« سازیمشترک»شان ها به راه افتاد و ایدهرای تاسیس بزرگراهها در شهر بتخریب خانهنیز 

در حالیکه عامه خود بدنی دولتی  و تحت کنترل دولت است،« عامه» ی از آن  ی عمومملک چرا که خیابان، ،عمومی بود

؛ خیابانی که حاال با هجوم خودروها ــ در مقام کند، و ...( را طرد میمهاجران غیرقانونیناشهروندان )فقرا، است که 

در میدانی که ای چندهفتهاشغال التحریر و زندگی متعاقب نماد  مالکیت خصوصی ــ از دسترس همه خارج شده. 

های داشتن مغازهنگهو اشغال گزی برای بیرون ،بانکدارها استریتپیش از آن تنها محل تردد خودروها بود، اشغال وال

 .هستندها شریک با جنبش پارتی «تکانه»و زارا همه در این  مانگو

. با این حال، توجه داشته باشید متن کوتاهی که در پی به خاطر همین تاریخ مبارزه باید حکیم بی را نیز خواند

 . آید، تنها و تنها آغاز کتاب اوستمی

 

 

 آشوب

جوش، خودساکن و ، یگانه هیوالی پرستیدنی، ی ازلینانبشته لوح سنگی  آشوب هرگز فرونخفت. 

ی نشدهتقسیمآغازین و  بودنهمان یکبابل(، پیش از های شناسی )همچون سایهتر از هر اسطورهفرابنفش

 ، متشعشع است، های سیاه حشاشین، همچون بیرقهنوز آرام و صافکه هستی 
ً
همیشه سرمست، تصادفا

 سرمست. 

اش هر های ابلهانه، میلالروآشوب مقدم است بر تمام اصول نظم و آنتروپی، نه خدا است و نه 

 های آشوب  کنند: نقابگیرند و تعریف میدر بر میرا  معناییاتر و فلوژیستون بی، هر نگاری ممکنیرقص

 اش هستند، همچون ابرها.بودنچهرهتبلور بی

 جایی برای نگرانی وجود ندارد. نه چیز در طبیعت ازجمله آگاهی بههمه
ً
تمامی واقعی است، مطلقا

ها بلکه اصاًل از اول وجود نداشتند؛ اهریمنان هرگز محافظ ستارهاند، شدههای قانون شکسته تنها زنجیر

 بود، و اروس هرگز ریش درنیاورد. اند، امپراتوری هرگز آغاز نشدهنبوده

 افتاد، این است: آنها به تو دروغ گفتند، ایدهن
ً
هایت از خیر و شر را ه، خوب گوش بده، اتفاقی که واقعا

برای عشق ات برای آشوب  شرمگین ساختند، اعتماد، و بابت  پیامبریات بیسبت به بدنفروختند، تو را ن

عواطف ی تمدن و همهات کردند، و با توجهی هیپنوتیزمات کلمات  انزجارآمیز ابداع کردند، با بیمولکولی

 ت کردند. ااش ملولرباخوارانه

ات هستی، تو پیشاپیش حاکم مطلق پوستای، یا راهی؛ ای وجود دارد، و نه انقالبی، مبارزهنه شدن

حاکمان مطلق تکمیل شود: سیاست  رویا، ی عشق دیگر واسطهناپذیر تو منتظر است تا فقط بهآزادی تخطی

 بودن آسمان. ضروری همچون آبی

ای نیاز برای برافکندن تمام حقوق و تردیدهای توهمی  تاریخ به اقتصاد نوعی دوران سنگی افسانه

سنگی، های تنبلی پارینهشکارگرها نه پلیس، گردآورندهها، رامشگرها نه لردها، ها و نه کشیشداریم: شمن

و بر کنند، ها نقاشی میشوند یا خودشان را مثل پرندههمچون خون، آنها که برای یک نشانه برهنه می روان

 ساعت.تقویم و بیبی« اکنونـهمیشه»صریح استوارند؛ همان  حضور   موج  
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افکنند که تاب شهادت بر های شتابان و سوزان خود را بر هر آن چیز یا کسی مینگاه عامالن آشوب  

( آنها را داشته باشند. من تنها در lux et voluptas)بخش سبک و لذتتب  شاهدبودن  وضعیت آنها را، تاب 

خش، باثاث لفاف باقی  کنم، هوشیارم. ورزم و میل میکه تا سرحد دهشت بدان عشق میآن چیزی 

سانسور ، یا خواههای تمامیتتعلق به رژیمی خزندگان و مهایی از گونهعنینها، کلهبیهوشی یومیه، گه

 . دردنخور هستندمبتذل و درد به

نه فاقد خود و ، (amour fou) وارعشق دیوانه جاسوس، خرابکار، مجرمان اند:چنینآواتارهای آشوب 

ها، بیکار، شده از وسواسساییدهها، مودب همچون بربرهمچون کودکان،  قابل ارتباطنه خودخواه، 

 مغشوش، 
ً
با چشمانی همچون ها و معناها، راهزنان تمام نشانههایی برای تعمق، نماها، آینهگرگاحساسا

 . گل

د پارانوئی جمودهایی همهبر دیوارهای کلیسا دولت مدرسه و کارخانه،  الیهای بر ترک داریماینجا 

شده و ایم، در پی کلمات گممان جدا افتادهگریخته از قبیلهنوستالژیای حیوان از قفس. ما که با خزیممی

 زنیم.های خیالی تونل میبمب

آن ریسمان طالیی نامرئی که ما ممکن آن است که خود فهم ]فهم  حسی[ را تعریف کند، کردار آخرین 

تان، این کار را بوسیدمرقصیدن غیرقانونی در راهروهای دادگاه. اگر اینجا میکند: را به یکدیگر متصل می

شب همچون مان را به رختخواب ببریم و شهر را در نیمهخواندند ــ پس اجازه دهید کلتعمل تروریستی می

 .بیدار کنیم گیرندجشن میها پیامی با چاشنی آشوب را با شلیک همزمان گلولهراهزنان مستی که 

 

 تروریسم شاعرانه

های بدون مجوز. هنر بازیروزی. آتشهای بانکداری کامپیوتری شبانهالبیرقص عجیب و غریب در 

ها های دولتی. از دیوار خانهدر پارک ها ــفضاییــ مثل مخلوقات هنری غریب آدم زمینی و کارهای زمینی

ها را بدزدید و آدمهای تروریستی شاعرانه داخل آنجا جا بگذارید. باال بروید اما عوض دزدی، ابژه

 کسی را انتخاب کنید و به او بقبوالنید که میراث
ً
استفاده و بر ثروتی عظیم، بیخوشحالشان کنید. تصادفا

خانه در ، یا یک یتیمزار مایل از قطب جنوب، یا یک فیل سیرک پیرشدههالعاده هستند؛ مثاًل پنجخارق

آنها بعدتر درخواهند یافت که شاید برای چند دقیقه های کیمیاگری. نوشتهای از دستمجموعهبمبئی، یا 

 در آینده به دنبال حاالت وجودی شدیدتری بگردند.  دارندالعاده باور چیزی خارقبه 
ً
 و چه بسا نتیجتا

که در آنها ای جوش دهید های عمومی و خصوصیدر مکانرا های برنجی پالکای از مجموعه

 ی جنسی شهودی تجربه کرده اید یا تجربه
ً
ای در آنها از سر گذرانده اید، یا چیزهایی از ارضاکننده خصوصا

 این دست.

 ی چیزی برهنه شوید. به نشانه

طلبی را برآورده ا نیاز شما به زیبایی معنوی و راحتدر مدرسه یا محل کارتان به خاطر اینکه آنج

 کند، اعتصاب برپا کنید.نمی
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به متروهای زشت و یادبودهای عمومی سخت و صلب اندکی ظرافت بخشید. هنر هنر گرافیتی 

 قورباغه در مستراحشعرهای خرچنگهای عمومی آفرید: را نیز شاید بتوان برای مکانتروریستی شاعرانه 

ی دستههای هنری زیر کپیها، ها و رستورانهای کوچک رهاشده در پارکها، فتیشدادگاه

ی شده روی دیوارهای محوطهی چسباندهگندهشعارهای گندهشده، های خودروهای پارکشویشیشه

ی رادیوهای غیرقانونی، ی تقلبی(، مخابرهههای تصادفی یا انتخابی )نامهای ناشناس به گیرندهبازی، نامه

 سیمان تازه ...

ی احساس پایهکم همی ت.ش را باید دستطهواسشده بهواکنش مخاطبان یا شوک استتیکی تولید

دهشت در نظر گرفت ــ انزجار زیاد، تحریک جنسی، بیم  خرافی، گسست شهودی ناگهانی، اضطراب 

از اشخاص؛ مهم نیست که ش یک شخص باشد یا تعداد زیادی دادائیستی ــ مهم نیست که هدف ت.

باشد یا ناشناس؛ اگر زندگی کسی را )به جز هنرمند( تغییر ندهد، در هر صورت شکست « امضادار»

 خورد.می

، ردیف صندلی، بلیط و دیواری ندارد. ت.ش برای ی در یک تیاتر قساوت است که صحنهات.ش پرده

َند. حتی ها، انتشارات، رسانهساختارهای مرسوم مصرف هنری )گالریکار کردن باید از تمام 
َ
ها( بک

شده و بیش از حد شناخته دیگر ی چریکی تیاتر خیابانی هم شایدگرایانههای موقعیتتاکتیک

 باشد.  پیشبینیقابل

عی عنوان کنشی آگاهانه در نواغوایی مطبوع که نه تنها به هدف ارضای دوجانبه، بل همچنین به

 زیبا صورت می
ً
های شاعرانه مثل تروریستشپذیرد ــ شاید این ت.ش غایی باشد. زندگی عمدا

 کنند که هدفشان نه پول، بلکه تغییر است.های مطمئنی رفتار میبازتردستی

)حتی اگر شده برای هایی انجام دهید که ت.ش انجام ندهید، آن را برای آدم دیگر برای هنرمندان

های هنری قابل تشخیص دوری کنید، از مقولهکنید، هنر است. یابند کاری که شما می( درنمیلحظهچند 

باک باشید، ریسک بپذیرید، بیمانتال نباشید. کردن نچسبید، سانتیاز سیاست احتراز کنید، به استدالل

ی عمر به خاطر شود، کاری انجام دهید که کودکان همهچهره بیتنها آن چیزی را خراب کنید که باید 

 ی ت.ش در شما حلول کرده باشد.اما خودانگیخته نباشید مگر آنکه االههداشته باشند ــ 

بهترین ت.ش علیه قانون است، لباس مخصوص بپوشید. از اسم جعلی استفاده کنید. افسانه باشید. 

  ی هنر.مثابهی جرم؛ جرم بهمثابهاما گیر قانون نیفتید. هنر به

 

 [Amour Fou] واردیوانهعشق 

های جلسات مخفی آن با نیست. دقیقه نفرهدو سوسیال دموکراسی، یا پارلمان وارعشق دیوانه

سر و کار دارند. نه این و نه آن ــ کتاب معناهایی بیش از حد عظیم و با این حال بیش از حد دقیق برای نثر 

 لرزد.نمادهای آن در دستان شما می
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 این شور بر 
ً
ها را نیز به سخره و ایدئولوگ گراهاآزادی زند، اماهای مدرسه و پلیس گه میمدیر طبعا

گستراند، و های متروکش را میها و پارکسالنشناختی پرنوری نیست. شارالتان مکاناتاق تمیز و گیرد ــ می

 بار و جنینی است. جنون قرمزی   از پرتلوتلو و گاهش از سیاهی  دکور  کمین

آمیختگی فرهنگی جدید را با درهمــ ما همچون دو شاه رونسانسی  را داریمما نیمی از نقشه هر یک از 

 شوند.محو می مانشهر ما در عرقـهای تخیلی دولتکنیم ــ سیمها و مایعات تعریف میملعون بدن

زمان زیادی است که کسی شناختی هرگز از آخرین سفر ماهیگیری خود باز نگشت. آنارشیسم هستی

تنها به رسم  وارعشق دیوانهدهد. ی تمدن نمیکشد، آشوب هیچ اهمیتی به آیندهسر اف.بی.آی جیغ نمی

 ی دگردیسی. اش هضم کهکشان است. توطئهکند ــ و هدف نهاییحادثه زادوولد می

نوع خودتان را به وجود ») است نهفته ی آشوب راجع به خانواده در امکان زنای با محارمتنها دغدغه

! ــ و م/خواهر مام، برادر ام، وانمودهریاترین خوانندگانبیــ آه ای «( هر انسانی یک فرعون است!« »آورید!

 بیند. های کاغذی ژاپنی( مینیز تصویر فروپاشی دولت را )همچون ستون گلکودک یک در استمناء 

کنند، اما فقط تا زمانی که کس دیگری آنها را کلمات به آنهایی تعلق دارند که از آنها استفاده می

انتزاع رسوایی به بار آوردند ــ آنها  روح  ـبه ماشین وارعشق دیوانهها با فروختن دیگربار بدزدد. سوررئالیست

را « آزادی»راه از ساد تبعیت کردند )کسی که  در ناآگاه خویش تنها به دنبال قدرت بر دیگران بودند و در این

 خواست تا بتوانند شکم زنان و کودکان را بدرند(.تنها برای مردان سفیدپوست  بالغ می

از استتیک خاص خویش اشباع است، این شور خود را تا مرزهایش، از مسیرهای  وارعشق دیوانه

ها و زند، و سرنوشت مناسبی برای بازرسیموج مساعت فرشتگان  درانباند، های خویش میحرکت ژست

اش در خودخواهی شود و روح شراکتیدارها نیست. اگوی این شور در تغییرپذیری میل بخار میمغازه

 . خشکدمیوسواس 

همان شیوه که سحر نیازمند آگاهی گیرد، بهمیمولی را دربرای غیرمعسکسوآلیته وارعشق دیوانه

ی خود را به درون شدهوساکسون پساپروتستانی، تمام شهوانیت سرکوبغیرمعمولی است. جهان آنگل

فکران : کوتهکندنزاع با یکدیگر شقه می های در حالکند و خود را در جماعتتبلیغات هدایت می

قهمجردهای سابققیدوبند و های بیماشینیبچههیستریک در برابر 
ّ
 مطل

ً
خواهد به ارتش نمی ع.د. ا

های شغلی برابر کسل جوید، و از استخدام با فرصتهای جنسیتی شرکت نمیدر جنگ د،دکس بپیونهیچ

ر نمیزندگی امتناع می ن)در واقع، از کارکردن برای تامی شودمی
ُ

دهد، هرگز رأی زند، توضیح نمیورزد(، غ

 پردازد.دهد، و هرگز مالیات نمینمی

کنند، و به زاد شان را روبراه میزندگی«( ن  عشقکودکا)»ها زادهی حرامخوش دارد ببیند که همه د.ع

ی آن است که کودکان شیفتهع.د کند ــ های ضدانتروپی رشد میروی دستگاه ع.دــ  پردازندو ولد می

ش را های نخل و ماه خوددرختع.د بهتر است ــ  سرگل ماریجوآناییاز هر دعایی و هر ع.د آزارش بدهند ــ 

خرابکاری، رقص بریک، لیلی و مجنون، و عطر ستایشگر تراپیکالیسمو، ع.د برد. با خود می هر جا برود

 باروت و اسپرم است. 



7 

 

ها مخفی شده باشد ــ آهنگی پیشیرقانونی است، خواه در پس ازدواج یا دستههمیشه غع.د 

اش. های چندریختیهمیشه مست است، خواه از شراب رمز و رازهای خودش باشد و خواه از دود  فضیلت

شرط آن است. شان است ــ و به جای آنکه حاصل آزادی باشد، پیشحواس نیست، بلکه عروج اغتشاش  

 بخش.و لذت سبک

 

 ی ایمان گنجیترجمه
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