
توضیح مترجم:

پیش از این با ترجمه ی متنی از فِردی گومز Freddy Gomez با عنوان 
“زمستان دگردیسی ها” )در واکاوی جنبش جلیقه زردها(، او و وب سایت 
ارزنده اش À contretemps را به اختصار معرفی کرده بودم. او در این 
مدت در وب سایت اش متن های تحلیلی بسیار خوبی، به قلم خودش و 
دیگران، در باره ی این جنبش منتشر کرده است. نخستین نوشته ی خودِ 
او در باره ی جنبش جلیقه زردها با عنوان “بازی ها و داوهای یک انشعاِب 
پخشیده” Jeux et enjeux d’une sécession diffuse در اواخر دسامبر 
۲۰۱۸ منتشر شد. دومین متن او در همین باره به تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ 
با عنوان Éclats de fugue en jaune majeur “درخش )تراک،تکه(های 
فوگ در زرد ماژور” منتشر شد. و من بی درنگ و با اشتیاق به ترجمه اش 
رو آوردم با این طرح که سپس اگر فرصت یابم مقاله ی نخست او را نیز، 

که در واقع پیش زمینه ی متن کنونی است، به فارسی برگردانم.
از همان شروع ترجمه، یعنی با خواندن عنواِن مقاله، مشکل معادل یابِی 
فارسی مرا برانگیخت تا با فِردی گومز به مشورتی مکاتبه ای )از طریق 

درخش های فوگ
  در زردْ ماژور
ِفِردی گومز
روز صفدری ه ی �ب �ب �ت
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طی  تبادل نظر  این  پذیرفت.  اشتیاق  با  مرا  دعوت  او  بپردازم.  ئیمیل( 
کم وبیش سه هفته ی گذشته هم فرصتی بود تا من گوشه هایی از تنگناهای 
زبان فارسِی کنونی در عرصه ی ترجمه را )دست کم به معنایی که من برای 
آن قائلم( با او در میان بگذارم، و هم او با روشنگری هایش مرا به ادامه ی 

این کار ترغیب کند.
چند مورد از مفاد این پرسش و پاسخ ها را در مقدمه ی این ترجمه و 
نیز در زیرنویس ها می آورم شاید برای برخی از خوانندگان جالب و مفید 

باشد.
ترجمه ی عنوان این مقاله به چند دلیل دشوار است:

تراکم  اصِل عبارت: Éclats de fugue en jaune majeur طنین و 
شاعرانه ای دارد که برخاسته از ترکیب کلماِت آن است.

از چیزی،  برکنده شده  تکه و قطعه ی  دارد : ۱-  معنا  Éclat: چندین 

ترکش؛ ۲- درخشش، تابش، تأللو؛ ۳- صدای شدید ناشی از ترکیدن و 
انفجار، غرش و خروش. این واژه در عنوان این مقاله آمیزه ای از هر سه 

طیف معنایش را در بر دارد.
این واژه از فعِل éclater مشتق شده، به معنای ترکیدن ، تکه تکه شدن، 
اما این هر سه فعل در فارسی از مصدرهای آسیب دیده و  درخشیدن. 
ضعیف شده ای هستند که مشتقات بسیار محدودی دارند. پس دست وبال 

مترجم برای معادل یابی در این مورد بسیار بسته است.
سه کلمه ی دیگر در این جمله را آسان تر می توان ترجمه کرد. “زرد 
دو  یا  ماژور،  ال  موسیقایِی  اصطالحات  همچون  جمله  این  در  ماژرو” 

ماژور، خوانده و فهمیده می شود. 
Fugue: فوگ یا فوگا: در لغت به معنِی فرار و گریز، از شاخه ای به 

با  قطعه ای چندصدایی  موسیقایی: ۱-  اصطالح  پریدن.  دیگر  شاخه ای 
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ایمیتاسیون )تقلید(. ۲- قطعه ای بر مبنای چندصدایی )پولیفونی( که در آن 
تمامی امکانات یا دانِش کنتراپوانتیک و ایمیتاسیون به کار گرفته می شود 
برای دنبال کردن یک ایده یا فکر موسیقی در محدوده ی منطقی وابسته به 
قوانین تونالیته. یکی از بهترین و کامل ترین نمونه های این فرم موسیقایی، 
۴۸ پرلود و فوگ از آثار ژان سباستین باخ است )با ارجاع به “فرهنگ 

جامع اصطالحات موسیقی”، از فریدون ناصری(.
پس از عنوان متن، مشکِل معادل یابی بعدی در اولین سطر متن برایم 

پیش آمد:
Une série d’images prises depuis un téléphone portable 
navigue sur la Toile des affects.

که جزئیات آن را در زیرنویس توضیح داده ام. این چند نکته را با فِِردی 
در میان گذاشتم و او با مهربانی و همدلی به من پاسخ داد. بخش هایی از 

نامه اش را در اینجا نقل می کنم:
کار  به  دست  که  است  من  مباهات  مایه ی  و  ممنونم  ازت  هم  »باز 
ترجمه ی این مقاله ی من به فارسی شده ای. من هم تا اندازه ای دشواری 
از  اغلب  فراغتم  اوقات  در  زیرا  می شناسم،  را  شریفی  فعالیت  چنین 
اسپانیایی، و گهگاه از ایتالیایی ترجمه می کنم. به نظرم تنها التزامِ باارزش 
در این کار وفاداری به نیت و منظور نویسنده، ولو با رهاشدن از رعایت 
لفظ و لغت است. از این لحاظ هم من به کار تو اعتماد دارم، به ویژه که 

سابقه ی طوالنِی تو را در این زمینه می شناسم.
آری درست است، من سعی کردم که چیزی غیر از تحلیل سیاسی 
در متن ام ارائه دهم. نظرم این است که جنبِش جلیقه زردها، این خیزِش 
فقیران، تنگ دستان و فرو پایگان با تحلیل سیاسِی صرف قابل فهم نیست. 
به نظر من فقط رویکرد حسی می تواند معنایی غیر از پیش پا افتاده های 
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بنیادی یی  داشته باشد که بی اثرتر از همیشه اند زیرا پویایِی این جنبش 
همه ی حد و مرزهای حقایق پذیرفته شده  را، چه مالک و چه غیر مالک، 
جا به جا کرده است. مسألْه حس کردِن عمیق این وضعیت است، یعنی 
همتراز با زنان و مردانی که این جنبش را برپاساخته اند و با این کار، اغلب 
برای نخستین بار در زندگِی غم انگیزشان تجربه ای جمعی از رهایی را 

زندگی می کنند.
کلمه ی »éclats« آن گونه که خود به خود برای عنوان این گفتار به ذهن ام 
آمد، در واقع تکمیل کننده ی کلمه ی »fugue« است که به روشنی معنایی 
موسیقایی دارد. اما فقط این نیست. جنبش جلیقه زردها، که تأکید می کنم 
به وضوح جنبشی غیرمعمول و غیرنوعی یا ناـتیپیک )atypique( است، 
به طور عینی »éclaté پخشیده و پراکنده و ترکیده«، به معنای قطعه وار و 
 brillant« رخشنده« به معنای éclatant« چندپارچه است، اما درعین حال
درخشان و خیره کننده« هم هست، مثل یک »coup d’éclat کار خیره کننده، 
شیرین کاری، کاری که مثل توپ صدا می کند«. زیرا تا همین سه ماه پیش، 
کی انتظار چنین َفورانی داشت، فورانی از نورِ تُند در دلگیرِی روزهای 
محنت بارِ این رؤیت نشدگاِن سرمایه ی وحدت یافته۱. راستش من، منی که 
به آینده ی دنیا بیشتر بدبین ام تا خوش بین، به این کلمه ی »éclats« )به 
صورت جمع( کشش و تمایلی انکارناپذیر دارم ــ  پیش تر نیز در کتاب 
 éclats d’anarchie, passage de mémoire( قطوری به شکل مصاحبه
؛ درخش  )تراک ـ تکه(های آنارشی، گذرگاه خاطره( که به لطف مارک 
تومسن در سال ۲۰۱۵ منتشر شد - از همین کلمه استفاده کرده بودم. 

۱. رؤیت نشدگان، نامرئی ها، کسانی که دیده نمی شوند و به چشم نمی آیند. از همین رو، گزینه ی 
و  دیده شدن  برای  نمادی  به  خودرو،  رانندگان  برای  اضطراری  وضعیت  نشانه ی  زرد،  جلیقه ی 
رؤیت پذیرِی اجتماعی تبدیل شد. “سرمایه ی وحدت یافته” ارجاعی به دگردیسی سرمایه داری و تحلیل 

آن در کتاِب جامعه ی نمایِش گی دوبور است.
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در کلمه ی éclats چیزی وحشی و رام نشده، َفَورانی و ناگهانی، تُند و 
نامنتظره هست که با روحیه ی من می خوانَد. کلمه ی éclatés وقتی که با 
کلمه ی »فوگ« ترکیب می شود - و می دانیم که در موسیقی، فوگ اجرای 
درجاِت متفاوِت یک گام برپایه ی خطوط ملودیِک éclatés )پخشیده و 
ترکیده( منتها همراه با وحدِت تونالیته است که ژان سباستین باخ استادِ 
مسّلم آن است. همین کلمه بیرون از حوزه ی موسیقی بر کنشی از جابه جا 
شدن داللت دارد، جابه جاشدن به بیرون از مکانی که قاعدتاً برای زندگی 
تعیین و مقرر شده است. بنابراین، کلمه ی éclats، دست کم به معنایی 
قائل ام، داللت گِر جنبشی است که در آن مضمون ربایی  برایش  که من 
و یله گردی را کسانی از آن خود کردند که تصور می شد )حتا از سوی 
منطق های  انحرافی ترین  انقیادِ  در  دیرینه(  آرماِن  یک  خانه به دوشان  ما 
سرمایه دارِی پسامدرن به سر می برند: اگر قبول کنی که تکان بخوری، 
سربه نیست شده ای؛ اگر هم قبول نکنی، باز سربه نیست شده ای. زیرا در 

هر دو صورت، نیازی به تو نیست.
و اما در مورد جمله ی »رشته ای از تصاویِر گرفته شده با تلفِن همراه 
بر “تار” حاالِت عاطفی می گردد«. معنای این جمله، مثل اغلب اوقات، 
هم اولین معنای آشکار و هم دومین معنای ضمنی آن است، اما هیچ گاه 
هست:  بازی  نوعی  من  نوشتِن  سبِک  در  شاید  نیست.  پنهانی  معنایی 
از طریق بازگرداندن معنای اولیه ی کلمات، گیرانداختِن آن ها در تله ی 
]دریانوردی،   naviguer فعل  مثال  برای   . خودشان  ابزارِی  فایده مندی 
درنوردیدن صفحات اینترنتی[ )در معنای اینترنتِی آن، یعنی همواره در 
سطح و رویه ی چیزها ایستادن و گذشتن از یک موضوع به موضوعی 
دیگر( و کلمه ی Toile ]پارچه، بوم، تابلو، تار عنکبوت، معادِل فرانسوی 
کلمه ی web در انگلیسی[ )با اول حرِف بزرگ، یعنی یک صفحه نمایِش 
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می چسبد(.  آن  به  عنکبوت  تار  در  کاربر همچون حشره ای  که  نورانی 
اما Naviguer به معنی افق گشایی هم هست؛ و این Toile، همچنین آن 
جایی است که صفحه ی کامپیوتر، که واقعیت را به تصاویر فرومی کاهد، 
بیان کننده ی حقیقتی حسانی و  ندرت،  به  در عین حال می تواند گاهی، 
محسوس باشد. گواه اش هم این که وقتی تصاویِر پخش شده توسط خودِ 
جلیقه زردها را دیدم، تصاویری از مقاومتی آرام و بازیگوشانه در برابر 

منطِق ویران گرانه ی نظم، اشک به چشمانم نشست.
 حاال دیگر این تویی بهروز جان که باید این همه را به زبان فارسی 

برگردانی. مقصر خودت هستی دوست من!
بدیهی است که در این اقدام به هر صورتی که باشد و به هر قیمتی 
تا در صورت تردید، بکوشم  توام  اختیار  برایت تمام شود، من در  که 
فانوس تو را روشن کنم، هرچند توصیه ام به تو این است که از همان 
انگیختارهای اولیه ی خودت پیروی کنی. ترجمه کردن، بازنوشتن در زبان 
خود، دریافتِن ریشه ای، بازآفریدن در کالمی که خیانت نمی کند اما همیشه 
اندکی ازنو تفسیر می کند، و این بسیار عادی است. آرمان روبَن۱ بزرگ 

این را ترجمه ی بدون ترجمه می نامید. و حق با او بود. 
به کار تو اعتمادِ کامل دارم.«

من نیز دلگرم شده از این همدلی ها ترجمه را ادامه دادم با این نیت 
و امید که بتوانم لذِت خواندن چنین متنی را با خواننده ی فارسی زبان 

قسمت کنم.

Armand Robin .۱ )۱۹۶۰-۱۹۱۲(، شاعر و مترجم آنارشیست فرانسوی. صدها اثر، از جمله رباعیات 
خیام، را از بیست زبان گوناگون به فرانسوی ترجمه کرد. مواضع ضداستالینی اش باعث خصومت های 

حزب کمونیست فرانسه با او شد. علت مرگ او در هاله ای از ابهام باقی ماند.
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نخست کمی وسوسه شدم که در نبود معادل دقیق و رسا برای کلمه ی 
éclats نوواژه ای مرکب بسازم. به یاد نوواژه ای افتادم، “تاالب تش” که 

 Feu follet شاملو در ترجمه ی شعری از لورکا به عنوان معادلی برای
ساخته است. اما ترکیب سه کلمه ی درخش، تراک و تکه، به آسانی و 
زیبایِی ترکیب تاالب و آتش نیست. پس به ناچار گاهی این سه کلمه را 

همراه با هم برای رساندن تراکم معنایی کلمه ی éclats به کار می برم.
یکی دیگر از دشوارهای بسیار محسوس در معادل یابِی فارسی در این 
به واژگانی مربوط است که در طیف معنایی “شورش” و “قیام”  متن، 
می گنجند. در فرانسوی واژه های بسیاری با ساگن ها یا تفاوت های ظریف 
معنایی در این طیف به کار می روند که معادل فارسی ندارند. کوشیده ام تا 

جایی که میسرم بوده این تفاوت ها را در برگردان فارسی نگه دارم. 
این متن همراه با سبِک زبان زیبا و شاعرانه ، و ژرفای نگرش و کاوش 
روشن گرانه اش در باره ی جنبش جلیقه زردها در فرانسه، همراه با برخی 
اصطالحات سیتواسیونیستی )یله گردی، مضمون ربایی( به مضمون ها و 
داللت هایی نیز ارجاع می دهد که به احتمال قوی خواننده ی فارس زبان با 
آن ها آشنا نیست. کوشش کرده ام چنین ارجاع  هایی را نیز در پانوشت هایی 

در آخر متن توضیح دهم.
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ب ها بیدارِی شب �ت



درخش های فوگ   در زردْ ماژور
نوشته ی فردی گومز

ترجمه ی بهروز صفدری

رشته ای از تصاویِر گرفته شده با تلفِن همراه بر “تار” حاالِت عاطفی 
می گردد۱. در جایی یک زادِ »ZAD«۲ فقرا می بینیم که بر سطح فلکه ای 
در منطقه ی َسْووای علیا۳ باشتاب زدگی بناشده، در جایی دیگر کلبه ای که 
در شعله های آتش می سوزد و نیروهای ناانتظامی۴ بر گردِ زنان و مردانی 
انبوه با  امنیتی کشیده اند که اماکن را اشغال کرده و در شماری  حصار 

۱. در این جا نیز عبارت فرانسوی navigue sur la Toile des affects، به دلیل چندمعنایی بودن کلماتش 
نیاز به توضیح دارد. فعِل naviguer )که در اصل به معنی کشتی رانی، هواپیمارانی، ناوبری کردن( است 
امروزه در واژگان رایانه و اینترنت، به معنای گشتن و سفرکردن در فضای مجازی به کار می رود. اسم 
فاعل این فعل، navigateur، معادل فرانسوی کلمه ی browser در انگلیسی است. کلمه ی toile )در اصل 
 affect در انگلیسی است. کلمه ی web به معنی پارچه، بوم، تابلو، تار عنکبوت( معادِل فرانسوی کلمه ی
معادل درست و روشنی در فارسی ندارد. بیشتر واژه نامه ها معادل هایی چون “تأثیر عاطفی”، “فعل و 
انفعاِل عاطفی”، “هیجان عاطفی” برایش به کار برده اند. من این جا به ناچار آن را “حاالت عاطفی” 
ترجمه کرده ام. حال با توجه به این نکته ها می توان پی برد که نویسنده در این جمله هم معانی جدید 

و رایج و هم معانی اصلی این کلمات را القا می کند.
۲. سیاست های »آمایِش سرزمین« )یا عمران منطقه( در فرانسه نیز مثل هرجای دیگر ویرانی و کراهت 
zone d’aménage�  بسیار به بار آورده و می آورد. یکی از این برنامه های آمایشی یا عمرانی با عنواِن

ment différé، به معنی »منطقه ی آمایشی معَوق« )و شکِل اختصارِی آن zad( است. اکنون چند سالی 
است که اعتراض عملی و نقِد ریشه ای به چنین طرح هایی به عرصه ای برای همسازگانِی مبارزاِت 
گوناگون تبدیل شده است. جالب این که با نوعی مضمون ربایی یا دخل وتصرف در کلمات و عبارات، 
 Zone à défendre را این بار با عبارِت zad این گونه اعتراض ها و مبارزات همان عالمت اختصاری
به معنی »منطقه ای که باید از آن دفاع کرد«، یا »دفاع از منطقه، منطقه ی دفاع« از آِن خود ساخته است. 
و فردِ فعال در هر »زاد« خود را زادیست zadiste می نامد. جمع ها یا کلکتیوهایی که به اسِم zad در 
گوشه و کنار فرانسه شکل گرفته است بسیار فراتر از چارچوِب سیاسی ـ ایده ئولوژیِک رایِج »دفاع 
از محیط زیست«، دربرگیرنده ی عناصِر نظری و عملی رادیکال و جامعی است و از همین رو زهداِن 
تغییِر چشم اندازهای فراگیر. مطالبه ی ایجاد zadهایی در همه جا، خیلی زود از سوی بخش های آگاه تر 

جنبش جلیقه زردها مطرح شد.
haut� savoyard .۳

forces de l’ordre .۴: قوای انتظامی، نیروهای نظم که نویسنده آن را forces du désordre نیروهای 
ضدنظم، ناانتظامی و بی نظمی می داند.
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آهنگ ترانه ی Foule )جمعیت( از ادیت پیاف۱ می رقصند. با نگاه کردن 
به این تصاویر به اساسی ترین جنبه ی چالشی باورنکردنی پی می بریم: 
شما ویران کنید، ما جایی دیگر ازنو  می سازیم. و این همانا بیاِن یک تواِن 
راستیِن بنیان یافته بر آگاهِی روشنی از برادری ها و همدستی هاست که طی 
سه ماه گذشته با درخشش های فوگ در زرد ماژور جفت وجور شده اند: 
فلکه ها، یله گردی ها در منطقه ی خطرناک، دسِت یاری دادن ها به یکدیگر، 

سرگذشت های مشترک، میان بُرهای پیموده شده، زندگِی ازنو ابداع شده.

زمزمه ی انبوهِ جمعیت و حرِف کارشناسان

هزاران تصویر دیگر نیز به همین گونه گواهِ بیدارشدِن انبوهِ مردمان است و 
شادی شان از ایستاده بودن، جمع شدن، زنده بودن، و سرانجام برپاساختن 
همدارگانی انسانی. بدیهی است که این تصویرها بسیار فراتر از تصویر 
اند. این ها بیان گر و تکرارکننده ی همان »خصلِت تغییرناپذیر زمزمه« اند 
که، به قول آندره بروتون، همیشه باید به آن اعتماد کرد. درست همین 
زمزمه و تبدیل شدن اش از ناله ی شکایت به غّرِش خشم است که کاْسِت 
سخِت  و  خودخواسته  بندگی های  از  آکنده  سراسر  که  روزنامه نگاران، 
بی بهره از شعورِ انتقادی است، نتوانسته یا نخواسته که آن را بشنود. و باز 
همین زمزمه است که »روشن فکران« سست عنصر، و سپس سرآسیمه، 
با  و جامعه شناختی شان،  تاریخی  معیارِ  و چند  تئوریک  دانِش  برپایه ی 
بنامند؟  چه  را  وضع  این  افتادند.   تفسیرکردن اش  فکر  به  بسیار  تأخیر 
هیاهوی   ،)fronde( خلقی  اعتراض   ،)Jacquerie( روستایی  شورش 
اعتراضی )charivari(؟ معترضان را چه بنامند؟ مردم، نه مردم، ُربِع مردم، 

Édith Piaf .۱ )۱۹۶۳- ۱۹۱۵( خواننده ی نامدار فرانسوی.
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 ،۱۷۸۹ چیست؟  تاریخی اش  تبار  و  رد  عوام الناس؟  ثلِث  عوام الناس، 
۱۸۳۰، ۱۸۴۸؟ این همه از کجا می آید و به کجا می رود؟ چپ، راست، 
چپ افراطی، راسِت افراطی؟ روشنفکران به مباحثه پرداختند. کارشان 
همین است و برای انجام آن دستمزد می گیرند - که گاهی هم ناچیز 
است، ولی برای شان چندان مهم نیست. دستمزد می گیرند تا حقیتی را 
بسازند )construire( یا واسازند )déconstruire(۱، که در مجموع فرقی 
هم نمی کند و نتیجه یکی است. سر و صدای افکارشان جز بر کاْسِت 
کارشناساِن دون پایه  که خوانندگاِن آن هایند تأثیر و تحسینی برنمی انگیزد، 
یعنی بر روزنامه نگاران، دانشگاهیان، »چپ گراها« یا »رادیکال ها«، کسانی 
 ۲»beauf که فصل مشترِک تخیِّل فقیرشان نفرِت مشترک ِ آن هاست از »بُِف
متعلق به فرانسه ی فرودست که از “رویکرد تقاطعی” چیزی نمی فهمد 
و به “نوشتار دربرگیرنده” هیچ وقعی نمی نهد۳. زیرا، فقیران - یا بنا بر 
سنخ شناسی ظریِف کارشناسی، »ُخرده متوسط ها« - همان طور که همه 
می دانند، محدودیت های خودشان را دارند. بیشتر حساب می کنند تا فکر. 
بیشتر داد و قال می کنند تا فورمول بندی. خالصه این که فراخنای ذهنی شان 

آنقدر نیست که چیزی جز آن چه هستند باشند، یعنی »خرده متوسط ها«.
چنین بود که زباِن وّراِج جامعه شناسِی دولتی، برپایه ی پیش داوری ها 
و پیش نیازهایش، و پس از مدتی سکوِت آرام بخِش روشنفکرانه، میدان 

۱. اشاره به جریان ها و مفاهیم پست مدرنیستی که در ترجمه های فارسی با کلماتی چون شالوده شکنی، 
ساختارشکنی و غیره شناخته شده اند.

۲. “بُف” کلمه ی است در زبان آرگو )زبان کوچه( در فرانسه با باری تحقیری، به معنای فردی از طبقه ی 
متوسط، بی فرهنگ و با توانایی فکری محدود. کاریکاتوریسِت فرانسوی، کابو Cabu از سال های هفتاد 
میالدی به بعد، پرسوناژی به همین نام خلق کرد که بسیار شهرت یافت. شاید گاهی بتوان کلمه ی 
»هالو« را معادِل کلمه ی »بُف« فرض کرد. با توجه به کاربرد این کلمه از سوی محافل قدرت و رسانه 

در فرانسه برای تحقیر “جلیقه زردها”، در این ترجمه اصل کلمه ی فرانسوی را نگه داشته ام.
اصطالحات  از  دربرگیرنده(  وécriture inclusive )نوشتار  تقاطعی(  )رویکرد   intersectionnalité  .۳

قلمبه ای است که با ادعای مبارزه با »تبعیض های زبانی« وضع شده است.
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وسیِع تحلیل را گشود. جلیقه زردها به سوژه های یک پدیده ی نامنتظره و 
پیش گویی نشده تبدیل شدند که درخورِ آن اند که آخر به آن ها توضیح داده 
شود معنا و مسیر تاریخ شان کجاست یا کجا باید باشد. سپس تاریخ شناسان، 
فیلسوفان و ادبیات نویسان، با مقاصد یکسان -  و روشنگر تا حِد تاریکی-  
دست به کار شدند، با اتکا بر راه نشانه های خود و با اطمینان از کارشان، 
اما اغلب ناتوان از درِک تکینه گِی این منظومه ی زرد که به شدت مملو از 
جوانب متضاد است اما قادر است، فراسوی تفاوت هایی که شالوده اش را 
می سازند، آن هیجاِن عاطفِی مشترکی را احساس کند که از یک خیزِش 
عمومی زاده می شود، آن همبستگِی شادمانه ای که برخاسته از تبادل ها و 
مراوده هاست، آن شادِی مسّلمی که برآمده از تصّورِ امِر ممکنی است که 

تغییِر اردوی ترس بر آن صحه می نهد.
براستی هم که ترس بود، و هنوز هم هست. کافی است به چهره ی هر 
ماکرون، هر فیلیپ، هر کاستانر و هر گریوُو۱ بنگرید تا متقاعد شوید: اینان 
یک باره پیر شده اند. پلیس، تا به دندان مسلح، مراقب است. قدرت جای 
خود را امن می داند. موقتاً. اما از این موضوع بی خبر نیست که مسأله به 
قوت خود باقی است. و آن هم این است که: در برابِر لبریزی خشم هایی 
آورد؟ یک وزیر سابق  دوام  آمیزند چگونه می توان  به هم  که می توانند 
آموزش و پرورش۲، که حتا فرهنگستان هم او را نمی خواهد، پاسخ مسأله 

را داد: شلیک گلوله به شکم تظاهرکنندگان.
Griveaux، سخنگوی  وزیر کشور،   ،Castaner نخست وزیر،   ،Philippe رئیس  جمهور،   ،Macron  .۱

دولت، در هیئت حاکمه ی کنونی فرانسه.
مواضعی  با  فرانسه،  در  نو”  “فیلسوفان  به  از چهره های جریان موسوم  است،   Luc Ferry منظور   .۲
به غایت ارتجاعی. او که در زمان ژاک شیراک مقام وزارت داشت، در دوره ی ریاست جمهوری نیکوال 
سارکوزی وزیر آموزش و پرورش شد. چندی پیش در یک مصاحبه در باره ی جنبش جلیقه زردها 
با  برخورد  در  باید  پلیس اش  پس  دنیاست،  مجهز  و  بزرگ  ارتش  چهارمین  فرانسه  که  کرد  اعالم 
تظاهرکنندگان به آن ها شلیک کند. پس از جنجالی که این سخنان برپا کرد او گفت که منظورش 

“سالح ناُکشنده” بوده است!
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پهنه ی الف های پوچ۱

انضمامِی  سرشِت  دریافِت  و  درک  از  می ماند  عاجز  کارشناس  وقتی 
به  همه چیز  و  می شود  دگرگون  همه چیز  آن  در  که  تاریخ  از  لحظه ای 
سرافکندگی ها و دل چرکینی های تلنبارشده ازدیرباز می آمیزد، برگه هایش 
را بیرون می آورد، به سوا کردن و طبقه بندی آن ها می پردازد، کاه را از دانه 
جدا می کند. روش کارشناسانه روشی است که به کمیت سنجِی بدبختِی 
این که  نمی کند.  پیش بینی  برایش  تأثیری  هیچ   اما  می پردازد  اجتماعی 
زنان و مرداِن چالنده شده، ، از کار اخراج شده ، خفت  و خواری دیده، 
اضافی محسوب شده، فراموش شده، که مدام آن ها را ُسلفیده و از آن ها 
بتوانند روزی به پاخیزند، در خیزشی که در آن هر کس  باج گرفته اند، 
دالئلی خاص دارد اما همگی آرمان و منظوری مشترک دارند، در نرم افزارِ 
کارشناسی پیش بینی نشده است. شورش ها همواره ناگهانی اند؛ آن چه دیر 

رخ می دهد فهمیدِن آن هاست.
به  است.  یقین هایش هماهنگ  با  او   : »رادیکال«  فردِ  موردِ  در  اما  و 
چیزی نیاز ندارد، جز باور داشتن به این که عقل و دلیل اش بر همه چیز 
چیره می شود، زیرا او، اصوالً و بنا بر تعریف، »درون تاریخ« است، بر 
مسیر و معنای آن غلبه دارد و نیرنگ هایش را می شناسد. ترفندش »طبقه« 
است، موجودیتی که او همچنان آن را همچون بت واره ای دم به دم َعَلم 
از  آن که  مگر  نیست  برحق  نبردی  هیچ  دارد  راسخ  اعتقاد  زیرا  می کند 
»طبقه« برخاسته باشد، یعنی، زین پس، از هیچ جا. موردِ او، موردی سخت 

vanité .۱: این کلمه به دو معنای پوچی و بیهودگی از یکسو و خودنمایی و نخوت از سوی دیگر 
است. در اولین ترجمه های فارسی کتاب مقدس آن را » باطل اباطیل « نامیده اند. ما در فارسی معادلی 
نداریم که همزمان این دو معنی را داشته باشد. موضوع را با فردی گومز هم در میان گذاشتم. با توجه 

به توضیحات او بهترین معادل را همین »الف های پوچ« دانستم.
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بیمارگونه است: ابژه یا موضوع مورد نظرش دود شده و به هوا رفته است 
و او این را نمی داند. از همین رو، به عبور قطارها نگاه می کند و قطار 
تاریخ در  آمد.  نخواهد  قطاری که هرگز  انتظار می کشد،  را  دلخواه اش 

باره ی صدق و صحِت  نظِر »رادیکال« اش داوری خواهد کرد. 
»چپ گرا«ی سبِک نو نیز، که با همان اشتیاقی که گوپیل۱ به ماکرونیسم 
پیوست به جامعِگی۲ گرویده است، زور می زند تا از قافله عقب نماند. 
بی شک او باشتابی بیش از حد از پیشاهنگ گرایی »طبقاتی« به ترانس ژانِر 
ایده ئولوژیک و از ساختن »حزب کارگری« به ساخت شکنِی سلطه ها گذر 
کرده است. از همین رو موتورش دیر روشن می شود: تقریباً دو ماه گذشت 
تا او توانست به قیامِ جاری توجهی نشان دهد. احتمال اش ضعیف است 
که او قادر باشد کنترلی بر این جنبش اعمال کند، ولی بعید نیست به فکر 

چنین کنترلی باشد. زیرا »چپ گرا« در خطاکردن سمج است.
»آنارشیست« امروزی موردی جداگانه است. او مانند پیشینیان اش پر 
تب و تاب و عصیان پسند است، اما پُست مدرنیزه شده است. روی هم رفته 
تفاوت چندانی  او و یک »چپ گرای« فعال در حوزه ی جامعگی  میان 
ــ که به  نیست. در مبارزه علیه تبعیض ها همه چیز مناسب است اما »بُف«ـ 
صورت شکارچی، طرفدار پرچم سه رنگ فرانسه، و نرینه خو تصویر شده 
است -  در این »آنارشیست« جز میل به تحقیر برنمی انگیزد. از این نقطه 
تا رسیدن به این قضاوت که هر جلیقه زردی یک مظنون بالفطره است 
فقط یگ گام فاصله است که پُست آنارشیسِت بسیار شرطی شده ی ما در 

گروه های  از  یکی  رهبران  از   ۶۸ مه  جنبش  جریان  در  فرانسوی.  سینماگر   ،Romain Goupil  .۱
نومحافظه کاران  سیاسی  طیف  به   ۲۰۰۰ دهه ی  اوایل  در  چپ گرا  میلیتانت  این  بود.  تروتسکیست 
پیوست. زنجیره ی مواضع ارتجاعی اش بی انتهاست. از جمله مدافع دفاع از حمله ی نظامی به ایران. در 

جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به حلقه ی یاران امانوئل ماکرون پیوست.
sociétal .۲، جامعگی، در برابر social، اجتماعی. این معادل را داریوش آشوری پیشنهاد کرده است.
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برداشتِن آن تردیدی به دل راه نمی دهد، گیریم در یله گردی های شیفته وارِ 
شنبه های شهری هم کم وبیش مخفیانه شرکت کند. فهم چنین رفتاری کار 
ساده ای نیست، مضافاً آن که کم نیستند آنارشیست هایی که بی آن که کیِش 
قیام داشته باشند، در این جنبش شرکت می کنند، آن هم بر پایه ی مواضعی 
روشن تر و صرفاً با این خواست که در جایگاه ِ بی هیاهوی خودشان باشند. 
خالصه این که در طیف »نه خدا و نه ارباب« از همه رنگی هست، چیزی 

که مدت ها مایه ی جذابیت اش بود، اما چه بسا سرانجام ستوه آور شود.

زندگی های فروکاسته ای که، بااین حال، زندگی اند

هر کسی که در کافه های فقیرانه ی مناطِق روستایی، حاشیه های شهری یا 
مراکز شهری، این فضاهای جامعه شناسی مشارکتی که در آن ها ترشرویی ها 
به لخته هایی از خشم های رویین۱ تبدیل می شوند، رفت وآمد کرده باشد 
ـ که این  دست کم پی برده است، آن هم پیش از کارشناس و فعال سیاسیـ 
هم کار دشواری نیست - که مدت هاست چیزی چون آتش زیر خاکستِر 
از  اما محروم  نهفته بوده است، نوعی کینه ی عظیم  خفت و خواری ها 
هر گونه چشم انداز. چنین کسی با گوش کردن به این صداهای فالکِت 
فعال، این راویان حکایاِت زندگی های فروکاسته به تقریباً هیچ، پی برده 
است که اصلی ترین عامِل اصیل و بدیع بودِن این جنبِش سراسر مردمی 
در چیست: در آغازشدن از پایین و ساخته نشدن بر پایه های ایده ئولوژیِک 
مقبوِل کارشناسان و فعاالن سیاسی. زیرا فقیران بنابر چیزی که به آن رأی 
می دهند بازشناخته نمی شوند - وانگهی بسیاری شان رأی نمی دهند، یا 
دیگر رأی نمی دهند - بلکه از روی زندگی یی بازشناخته می شوند که 

۱. پیشخواِن کافه های مردمی در قدیم پوششی از جنس روی داشت.
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چون فقیر اند از آن محروم شان کرده اند. نه از آن رو که چنین یا چنان 
اند بلکه به این علت که فقیر اند، فقیر بودنی مشترک و همگانی. تنزِل 
جایگاهِ اجتماعی، که در جلسات و همایش ها درباره اش نطق های طوالنی 
سرمی دهند اما چشِم دیدن اش را ندارند، به صورتی بارز همین جاست، 
در هر یک از همین کافه های فقیران، این دانشگاه های بینوایی. بی هیچ 

امیدی به امان، تا برجهیدِن جرقه. 
آن چه اکنون سه ماه است در برابر چشم ما می گذرد بی تردید رویدادی 
بسیار مهم است. برای نخستین بار پس از مدت ها، مدت های مدید، مسأله ی 
اجتماعی - همان که همه گمان می کردند در آب های یخیِن حسابگرِی 
خودخواهانه غرق شده است -  بارِ دیگر به ناگهان رو آمده و در سطح امور 
قرار گرفته است و تمامی راه نشان های قدرت، و انواع کارشناسِی رسانه ای 
و نهادی را برهم زده است. اما این همه ی ماجرا نیست، و حتا در کنارِ بُعد 
اساسی ماجرا چندان مهم نیست: این جنبش که مسأله ی اجتماعی را، و 
فقط همین مسأله را، به چنِگ خود درآورده است؛ این جنبش که رنِگ زردِ 
آن برخاسته از اراده ی تمایز قائل نشدن - نه از لحاظ سیاسی بلکه حزبی 
- است، از نخست به طور خودانگیخته و شهودی خود را بر زمینه ی تنها 
میدانی جای داد که می توانست در آن به پیروزی امید داشته باشد، یعنی 
میداِن یک خودمختاری انشعابِی رادیکال، بی اعتمادِی آشکارا اعالم شده به 
هر گونه وکالت و نمایندگی. این جنبش در جریاِن یله گردانه ی حس های 
شهودی اش، - به قول نستور ماخنو، که او نیز مرد دیگری از خیِل مردمان 
ناچیز بود - »در اعماق خود« احساس کرد که وحدت و یکپارچگی اش 
در تنوع و گوناگونی اش، در اهداف اش، در احساس نزدیکی های سّری 
گمان  هیچ کس  که  استنادهایی  است،  آن  پُرشورِ  اما  مبهم  استنادهای  و 
نمی کرد این ها نیز مثل رنگ زرد به نمادهای یک جنبش اجتماعی گسترده 



17

تبدیل شوند: پرچم سه رنگ فرانسه و سرودِ ملی ]مارسی یز[. به نظر ما 
این شکلی از ازآنِ خودسازِی مردمی است اما این را هم می فهمیم که یک 
فعاِل پایه اِی آنارشیست می تواند از چنین اقدامی برآشفته شود و فراموش 
کند که مبارزان پُرافتخار ۱۸۴۸ چنین حساسیِت وسواس آمیزی نداشتند. 
هم چنان که آنارشیست های اسپانیایِی ۱۹۳، نمونه ی اعالی »قهرمانان طبقه ی 
کارگر«۱، اغلب با شنیدن این سرود مردمِ در انقالب۲ به نشانه ی احترام از 
جابرمی خاستند. نهایتاً شاید ساده تر این باشد که بپذیریم یک پرچم همیشه 

یک پرچم است و چیزی جز این نیست.

امید به امور انضمامی

در باره ی جنبه ی معمولی و مادِی مطالباِت بیان شده از سوی جلیقه زردها 
- به صورت خالصه، کاهِش تعرفه ها بر مواد سوخت و افزایش درآمدها- 
ماهیِت  به  نهایتًا،  را،  آن  تا  کرده اند  فراوانی  تفسیرِی  بیهوده گویی های 
این  از  که  داده اند  نشان  ارزیابی  این  با  و  دهند.  نسبت  آن  پوژادیستِی۳ 
جنبش هیچ نفهمیده اند، نه واقعیِت بینوایِی زیسته شده در پریشان حالی  
آخِر ماه را، آخِر ماه هایی که بیش از پیش طوالنی تر می شود، و نه امید 
به امور انضمامی را، همان امیدی که از پایاِن سکوت و از جمعی سازِی 

بدبیاری های خصوصی زاده می شود.
این عامه ی مردم چنان که هستند و چنان که خود را کشف می کنند، 

working class heroes ،۱. ترانه ی معروف جان لنون
۲. منظور همان سرود مارسی یز است.

۳. در نیمه ی دوم سال های ۱۹۵۰، پوژادیسم Poujadisme نام جنبشی بود اساساً مرکب از عناصری 
از خرده بورژوازی )به ویژه خرده بورژوازی تجاری( و سرمایه  ی کوچک که با رخنه ی سرمایه ی بزرگ 
)در حال تبدیل شدن به وضعیتی اولیگوپولیستی( در شاخه هایی از صنعت، تجارت و خدمات، و نیز 
بر اثر برپایِی نهادهای ویژه ی سازش فوردیستی میان سرمایه و کارِ دستمزدی )مخصوصاً ایجاد بیمه ی 

اجتماعی( مورد تهدید قرار گرفته بود.
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رؤیاهاست.  پایه ی  بر  حتا  نه  و  انتزاعی،  امورِ  برپایه ی  نه  ائتالف شان 
آن ها، به رسم قدیم، »مایه تیله« می خواهند، و به شیوه ی خودشان، یعنی با 
سماجت، حق خود را طلب می کنند. جنبش در نخستین روزهای خود، در 
مجموع بازگشِت نوعی بی نزاکتی را برمال ساخت، بی نزاکتی ِ مسکینی که 
یک روز، بی آنکه کسی بداند چرا و چگونه، تصمیم می گیرد دیگر در برابر 
کسی که بر او ستم می راند کاله از سر برندارد. امر انضمامی چنین حرکتی 
است، بی اعتمادِی بی کرانی که نخوِت قدرت مندان قطره قطره در اذهاِن 
تهیدستان چکانده است و یک اقدام زیاده از حد می تواند آن را به شورِش 
اجتماعِی بسیار گسترده ای تبدیل کند. فقط پس از چنین مرحله ای است 
که خشم وسعت می یابد، چون رودی طغیان می کند و از بستِر جاری 
خارج می شود، کولی وار دوره گردی می کند، به جنبش تبدیل می شود، از 
خود فرامی گذرد، و با بازابداِع مداومِ خویش خود را ابداع می کند. این 
فرارَوند، این پویندگْی برخاسته از ویژگی کالسیکی در تاریِخ خیزش های 
به  تا خرمِن شورهای غمگین  است  کافی  است: خردک شرری  مردمی 
می رسد  زمانی  نامنتظره هاست.  دیگر عرصه ی  باقی  کشیده شود.  آتش 
که بی آنکه هیچ کس پیش بینی اش کرده باشد، امتناع ها و نپذیرفتن ها از 
همه جا و از هیچ جا باهم ائتالف می کنند. آن گاه، حفره ی قدرْت گویای 
تمامی فالکت اش می شود. قدرت در چنگ ناتوان هایی است که بر تداوم 
ناتوانی شان مصمم اند. همانا به منظور داشتن قدرت، که چیزی جز یک 

انتزاع نیست.
زمانی بود، زمانی حاال دیگر بسیار دور، که تحلیل گراِن نزدیک به قدرت، 
برخوردار از دانشی مسلم، می دانستند چگونه بی نظمی و خطرهایش را 
پس ازمرگ،  )خاطراِت  توک ویل  ُد  آلکسی  که  بود  چنین  کنند.  تفسیر 
۱۸۹۳( در باره ی رویدادهای ژوئِن ۱۸۴۸ خیلی زود فهمید که آن شورش 
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»هدف اش نه تغییر شکِل حکومت بلکه دگرگون ساختِن نظِم جامعه بود«. 
او سپس می افزاید که این به پاخاستِن توده ای »در حقیقت یک مبارزه ی 
سیاسی نبود ]...[ بلکه نبردی طبقاتی و گونه ای جنِگ بردگان بود« ــ 
یعنی جنگی »مخصوِص بردگان«. به آسانی می توان اذعان کرد که این 
ارزیابِی شهودی از دل آشوبه های َفَورانِی مفسراِن تلویزیونی در کانال های 
بیست وچهار ساعته ی »اخبار« خیلی فاصله دارد. حتا می توان گفت که 
کشانده  فاضالب  جوی  سطح  به  را  آن  تحلیْل  سطِح  تدریجِی  کاهِش 
است، چیزی که شاید بیگانه نباشد با این امر که حرفه ی »روزنامه نگار« 
امروزه منفورتر و نامشروع تر از حرفه ی پلیس شده است. با وجودِ چند 
اصالحیه ی همدردانه مرتبط با خشونت سرکوب گرانه ای که در هر شنبه ی 
در  مطبوعاتی  کارت  واجِد  احمق های  لحِن  می شود،  لگام گسیخته  زرد 
صحنه های رادیو ـ تلویزیونی تغییر نمی کند. با همان سؤال ها: این ها چه 
می خواهند؟ آلِت دسِت چه کسانی هستند؟ رهبران شان چه کسانی اند؟ 
کجا دست برمی دارند؟ در این معنا، امیِد امور انضمامی در جلیقه زردها 
طی این مدت توانسته است ضمیِر مکنوِن کاسِت سرمقاله نویسان را بهتر از 
هزار گفتارِ انتقادی برمال سازد: نفرت از عامه ی مردم، مردمی که به شیوه ی 
رسانه ای بربرهایی وحشی قلمداد می شوند. در این عرصه، جنبِش جاری 
به طور ریشه ای خطوط را جابه جا کرده است. وقتی مطبوعات - مطبوعات 
حاکم- به این وضوح پرده از چهره  ی خود برمی دارد، به جعِل آمار و ارقام 
می پردازد، چنین درجه ای از جهل اش در زمینه ی تاریخ اجتماعی را در 
معرض دیِد همگان می گذارد، آنتن ها اخالِق قدرت مندان را به درازای قی 
می کند، به یقین از آن روست که از ناشناخته می ترسد، ناشناخته ای که شنبه 
به شنبه جلِو چشم اش در جنب وجوش است. اما علِت دیگرش آن است 
که کیفیِت انضمامِی شورِش جلیقه زردها درست نشانه گیری کرده است، 
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زیرا با گذشت سه ماه همچنان غیرقابل فهم -یا غیرقابل قبول- باقی مانده 
است برای چنین کسانی، سردبیران و سرمقاله نویسانی که کارشان ایجادِ 
رضامندِی اجتماعی است، و سال های آزگار است هرگونه دگراندیشِی 
اجتماعی را محکوم به همان زباله داِن تاریخی کرده اند که به آن ها نقِش 
کثیف شان را در مقامِ مشروعیت  دهندگان به دروِغ نمایشِی حاکم سپرده 

است.

در ستایِش یک ازنوُرستگی

بنابراین در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ خشمی پخشیده برخاست که با گذشت سه 
این  دیرنِد  در  است،  همین  در  رویداد  و درست  است.  فروننشسته  ماه 
جنبشی که خلع سالح نمی شود، برحسِب گذرِ زمان از خشم های دیگر 
تغذیه می کند، مدام شکل های بیاِن خود را ابداع می کند. همان سه ماهی که 
طی آن همه چیز در اردوی مقابل به کار گرفته شد تا این جنبش را تمسخر 
کند، لوث کند، به آن بهتان بزند، به تفرقه اش بکشاند و سرکوبی را که 
به منتهادرجه علیه اش اعمال شده ناچیز جلوه دهد. آری سه ماه... مدت 
کمی نیست، آن هم پس از دهه ها خّفِت اجتماعی، در تنگناگذاشتِن فقیران، 
دشنام های مکّرر، سکوت های ناتوان. آن چه اکنون سر برآورده فراتر از یک 
بیداری است؛ بیشتر به یک انشعاب می ماند. این را هم به یاد داشته باشیم 
که جنبش مه ۶۸، این بزرگ ترین اعتصاِب سرکش در تاریخ فرانسه، فقط 

شش هفته دوام آورد، شش هفته خوشبختِی بیش وکم مشترک.
البته، باید پذیرفت که در این مورد، مقایسه حجت نیست. زیرا این 
جنبش - که نامنتظره، خودانگیخته، غیرحزبی، کنترل نشده، بدون رهبری 
سوی  به  درهایش  و  است  نمایندگی  هرگونه  به  بی اعتماد  مشخص، 
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که   ۶۸ مهِ  برخالف   - است  گشوده  متضاد  گاه  گوناگوِن  ممکن های 
بسته شدن یک دوران بود، دوران جدیدی را می گشاید: دوران شورش های 
عامه ی مردم، شورش هایی که امکان کانالیزه شدن شان مدام کمتر شده و 
بر امیِد انضمامی، پراگماتیک، و نامنجمِد نوعی بازگشت بنیان یافته اند، 
بازگشت به مطالبه ی اساسِی برابری اجتماعی. هرچند جنبش مه ۶۸ با 
جفت وجور شدن با شورش جوانان توانست فرصتی ایده آل برای طبقه ی 
کارگر، - طبقه ای هنوز متحد و به طور فراگیر متشکل در سندیکاها - 
به منظور تحمیِل مطالباتی انضمامی فراهم سازد، اما درعین حال آن فرصْت 
آخرین فرصت بود. نیم قرن بعد، آن طبقه ی کارگر زیر ضرباِت فرساینده  
برداشته  میان  از  ویران گر روی همرفته  بی پایاِن سرمایه ی  رونِد  پیاپِی  و 
شد و ماهیت اش را از دست داد. از همین رو تجدید بنای آرمانی این 
طبقه بر مبنای یک نیستِی به عینه قابل مشاهده، آن چنان که مارکسیست های 
عتیقه کار به آن می پردازند، آشکارا پوچ و عبث است. کارگران همچنان 
هستند رفقا آری، اما به وضعیِت موجوداتی اتمیزه تقلیل یافته اند، موجوداتی 
جداشده و محروم شده از جایگاه شان، موجوداتی فرااستثمارشده - و گاه 
توسط خودشان، وقتی بر اثر اجبارِ زنده مانِی کاهش یافته، به منطق های 
سرشِت  دلیِل  به  جلیقه زردها،  جنبش  می پیوندند.  خود-کارفرمایی 
میان طبقاتی اش )یعنی سرشتی، درست به همین دالیل، نه اکیداً کارگری( 
مسلماً در ادامه ی سنتی بسیار دیرینه از شورش هایی به قصد خیر و صالِح 

مشترک )هوده ورِی همدارانه( قرار می گیرد.
در واقع، ُجستِن همسانی های تاریخِی بجا و مصداق دار - که فراوان 
می توان یافت - برای این جنبِش جوشان و پخشیده کمتر اهمیت دارد 
تا قرار دادِن آن، همچون ازنو سربرآوردِن گذشته ای رخ نداده، در تداومِ 
بی تردید  جنبش  این  که  تاریخی  ]همداره ها[.  »کمون ها«  تاریخ  منقطِع 
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نشانگِر بازگشت عظیِم آن است: با دوباره نهادِن مسأله ی اجتماعی در 
مرکِز امور، با بیشتر اشغال کردِن فضا ها تا کارخانه ها، با اخالل در رونِد 
گردِش کاالها، با امتناع از محدود دانستِن مسأله ی دموکراتیک به داشتِن 

حِق رأی، با اعتراِض رادیکال، در عمل، به سیستم نمایندگی.

شادِی کنش پذیر۱ِ سرکشی  

سوای بُعِد به راستی مردمِی آن، سرشتارِ دیگر جنبِش جلیقه زردها بی شک 
برخاسته از رابطه ی نااخالق گرایانه  اش با خشونت در بیاِن خشم هاست.

جنبش در اکثریِت عظیِم خود مسالمت آمیز است - شاید بگویند از 
سِر بی تجربگی - اما به ندرت، یا فقط در برخی گروه های حاشیه ای، به 
اوامِر کاسِت رسانه ای و سیاست بازانی از هر قماش درجهت محکوم کردِن 
»اموال شکنان«، »خشونت ورزان«، »بالک بلوک ها« و سایر »جلیقه زردهای 
قالبی« تن در داده است. آن چنان که، اگر هم میزان شرکت کنندگان در 
»اَکتacte ۲«های روزهای شنبه، آن گونه که رسانه های رسمی می گویند 
۱. از فِردی گومز پرسیدم برای کلمه ی passivité در این جا چه معنایی قائل است. زیرا این کلمه 
می تواند هم انفعال و کنش پذیری، و هم مسالمت جویی، صلح و آرامش را القا کند. پاسخ او چنین بود: 
کلمه ی passivité اینجا برای من مترادف مشارکت نکردن است و نه به هیچ وجه مترادف رد کردن. 
از  یکی  و  کرد،  به شدت جلب  را  نظرم  پاریس  تظاهرات های  در  که  است  جنبه هایی  از  یکی  این 
سرشتارهای این تظاهرات را تشکیل می دهد. وقتی جو ملتهب می شود، از سوی تظاهرکنندگان نوعی 
حمایت انفعالی passive از شورشیان طاغی وجود دارد که فراتر از امتناع از محکوم کردِن آن هاست، 
یعنی رویکردی که گاه معادِل پذیرِش چنین طغیان هایی بدوِن مشارکت در آن هاست. و این پدیده ی 
نسبتاً جدیدی است. گویی گذشت زمان و خشونت بی سابقه ی سرکوِب پلیسی، در نزد بسیاری از 
جلیقه زردها به این ایده مشروعیت بخشیده است که طغیان و سرکشی هم می تواند فضایل و خواصی، 
نمی توان  فاصله هست.  هنوز  فعال  مشارکت  تا  رویکرد  این  از  باشد.  داشته  زیباشناسانه،  دست کم 
فی البداهه طاغی شد. پس این جا با موقعیت هایی از طغیان سر و کار داریم که اقلیت هایی تهاجمی 
در آن شرکت می کنند و بخش های وسیعی از جلیقه زردها نیز، بی آن که واقعاً جزِو آن ها باشند، به طور 

تلویحی از آن ها حمایت می کنند. من در چنین رویکردی نوعی سرایِت تخیّل می بینم.
داریم.  نگاه  ترجمه  در  را  کلمه  اصل  باشد  بهتر  پرده، کنش، سند. شاید  دارد:  معنا  acte چند   .۲
جلیقه زردها هر یک از راه پیمایی های خود در هر روز شنبه را به ترتیب اَکِت یک، اَکت دو، و غیره 

نام گذاری کرده اند. تا این لحظه شانزده اَکت انجام داده اند.
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کاهش یافته باشد، آن چه به معجزه می ماند این است که سه ماه پس از 
اولین اَکت، و به رغم خشونت سرکوِب پلیسی، در این تظاهرات ها که 
فرجام شان بسیار ناروشن است، هنوز هم این همه آدم جمع می شوند. هر 
کسی که در این صف های یله گردانه پرسه زده باشد به راحتی مشاهده 
می کند که، »خیزابه ی زردِ« شنبه ها )در این جا، تظاهرکنندگان پاریسی(، 
و  آموزه  هیچ گونه  رسانه ای شان،  خودگمارده ی  سخن گویان  برخالف 
گرایش تثبیت شده ای درباره ی این سرکشی از خود نشان نمی دهد، بلکه 
بسته به مورد، و همچنان به شیوه ی پراگماتیستی و اغلب به جا و به موقع 
داوری می کند. شیوه ای که می تواند مفید یا ُمخل باشد. »خیزابه ی زرد« 
خشونت  برانگیزنده ی  یا  تحریک کننده  یک  شورشگری  هر  پشِت  در 
نمی بیند اما می تواند پی ببرد که غلیان عاطفی عجیبی که فرد در سائقه ی 
رفتارش به کار می برد ممکن است با مقصودِ مشترِک جمع مغایر باشد. 
وقتی »بالک بلوک ها«، یا گروه هایی مشابه، یا فرضاً مشابهِ آن ها، ــ که 
رابطه ی جادویی شان با امورِ نمادین معروف است ــ همه ی دستگاه های 
خودپردازِ بانک هایی را که سر راه شان می بینند می شکنند، کمتر کسی از 
این اقدام اذیت می شود. این خودپردازها زود جایگزین خواهند شد. اما 
وقتی داروخانه ای را منفجر می کنند بر این مبنا که باید با صنایع داروسازی 
در افتاد، اقدام شان پرسش برانگیز است. وقتی همه ی ایستگاه های اتوبوس 
را درهم می شکنند ــ سامانه هایی که می توان آن ها را، به رغم وجودِ دِکو۱، 
نوعی اموال عمومی دانست ــ کارشان کاماًل احمقانه به نظر می رسد. 
با این حال، تاجایی که ما می دانیم، در طول این شنبه های متالطم هرگز 

۱. ژان ـ کلود دِکو،Jean�Claude Decaux  )۲۰۱۶-۱۹۳۷(، نام صاحب شرکتی در فرانسه است که در 
اواسط دهه ی شصت میالدی شروع به کار کرد. حوزه ی اصلی فعالیت اش احداث رایگان ایستگاه های 
اتوبوس و نصب انحصاری آفیش های تبلیغات تجاری در آن ها بود. و با این پروژه ی راهبردی با نام 

JCDecaux به یک شرکت عظیم چندملیتی تبدیل شد.



تندرفتاری توسط یک جلیقه زرد به پلیْس لو یا تحویل  هیچ جلیقه زردِ 
داده نشده است - حال آن که، اگر یادمان باشد، چنین چیزی در صف 
تظاهرات سندیکای CGT می توانست رخ دهد، زمانی که این سندیکا 
هنوز این امکان را داشت که تظاهرکنندگان اش را کنترل کند و دانه ی 

سندیکالیستی را از کاهِ آنارشیستی یا خودمختار سوا کند.
می ماند حِس زیبایِی یک نوید، نویِد شبی سرخ فام از آتش سوزی ها 
برفراز محله های قشنِگ پاریس در آن ساعت که پراکنده شدن جمعیت 
اعالم می شود و تن ها، تن های گیرافتاده در حصارِ قوای پلیس یا خسته 
نظِم  نمایندگاِن  با  کردن  قایم موشک بازی  دویدن،  راه رفتن،  این همه  از 
پُر از حرمان و آدرنالین به ترِک میدان تن در  کاله خود برسر، تن های 
نمی دهند. زیرا هنوز چیزهایی برای دیدن هست. زیرا این جنبش چیزی 
سرکشانه ی  بازی  یک  از  بخشی  زیرا  دارد.  خود  در  پاگشایی  آییِن  از 
اغلب کنش پذیر اما تعمیم یافته است علیه فرانسه ی »باالنشینان«، فرانسه ی 
این جا، با اماکِن قدرت اش، با بوتیک های لوکس اش، ماشین های شیک و 
سرداب های شراِب مرغوب اش. آن گاه شورش در دسِت شورشیانی که 
کارشان را بلدند - و کاردانی الزمه ی چابکی در عمل است ــ  جذابیتی 
تماشایی برای انبوه ی مردم می یابد، انبوهه ای که سرانجام توانسته بند اتصاِل 
خود به کانال تلویزیون BFM را قطع کند۱ و مسرور و مسحور، طغیان را 
نه همچون پیش زمینه ی یک پیروزِی تضمین شده بلکه نشانه ی آشکاری 
از یک آخِر روزِ زیبا ببیند. قطعاً نظریه پردازاِن “خیزشی که فرامی رسد” 
در اشتباه خواهند بود اگر این وضعیت را نتیجه ی پیش گویی های خود 

۱. شبکه ی رسانه ای و تلویزیونی در فرانسه که شیوه ی به شدت تحریف گرانه اش در گزارش دهی از 
جنبش جلیقه زردها آن را به کانال منفوری تبدیل کرد تا جایی که مردم گزارش گرهای این تلویزیون را 

تحقیر کرده و از نزدیک شدِن آن ها به تظاهرات جلوگیری کردند. 
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بدانند، اما قابل فهم است که خشنود باشند از تغییِر ماهوِی آشکاری که 
در برداشِت بسیار رایج از کاربردِ خشونت، ازجمله خشونِت تهاجمی، 
داده  رخ  می بارد،  تبعیض  و  همه چیزش خشونت  از  که  محله هایی  در 
نخستین  اعالم نشده  ی۱  ازپیش  تظاهراِت  انکارناپذیرش  نمونه ی  است. 
شبنه های ماه دسامبر بود که ــ زیر فشارها و پراکنده شدن ها ــ هربار در 
نوعی شادی از سرکشی )کنش پذیرانه( به پایان می رسید، نوعی شادِی 

کتمان نشده، نگران اما جشن وارانه.
این ها را می توان، به گونه ای، دنباله ی منطقی تظاهراِت اول ماه مه ۲۰۱۸ 
در پاریس دانست و چنین تصور کرد که ۱۵۰۰۰ تظاهرکننده ای که در آن 
روز رژه ی سندیکایی را ترک کردند تا به صِف سرتافته ی اول تظاهرات 
با جمع شدن در حوالی محله های شیِک قدرت،  بپیوندند، می توانستند 

تجمل، رسانه ها و امور مالی، اوقات خوشی بگذرانند...

بیداریِ  شب تاب ها

این رنِگ زردی که جلیقه هایی به همین نام آن را به رخ می کشند ــ و 
با تب وتابی  الگارفلِد۲ دلقک و آخرین شیداهای سرِخ پرولتاریایی هم 
ـ  بی تردید به خاطر کیفیِت مضمون ربایانه اش  یکسان لیچار بارش می کنندـ 
این  است.  تکینه  جنبش  این  اصالِت  و  ابداع  نشانه های  اولین  از  یکی 

۱. یعنی بدون مجوز قانونی.
Karl Kagerfeld .۲، طراح معروف لباس و ُمد. او در سال ۲۰۰۸ در یک کارزار تبلیغاتی برای فروش 
جلیقه ی زرد - که توسط دولت به پوششی اجباری برای رانندگان در مواقع اضطراری تبدیل شده 
بود - شرکت کرد. و از هنگامی که جنبش جلیقه زردها به راه افتاد، رسانه ها او را به عنوان مخترع 
جلیقه زرد معرفی کردند تا جنبش را به نوعی دست بیندازند. او در چند مصاحبه بیزاری اش از جنبش 

جلیقه زردها را اعالم کرد.
دست برقضا، فردای شبی که من ترجمه ی این متن به فارسی را شروع کردم، الگارفلد هم باالخره ریغ 

رحمت را سر کشید! 
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بر تن کرده اند، و در  قابل رؤیت شده و بسیاری آن را  اکنون  رنگ که 
واقع تحقیرشده ترین رنگ در طیِف رنگ های اولیه است ــ  مضافاً این که 
به عنوان اخطار نسبت به موقعیتی از گرفتاری و خطر به کار می رود، و 
»جلیقه ی« مذبور هم در اصل به همین قصد درست شده است ــ  اکنون 
متعدد و  از هویت های  توانسته  نامعیّن بودن اش،  دلیل همین  به  درست 
گوناگون فراتر رود و آن ها را بر گردِ این ایده ی ساده متحدسازد که زماِن 
آن رسیده تا خود را به طور جمعی دریابیم و میداِن مقاومِت اجتماعی در 
برابر نابرابری های شرایِط زندگی را احیا سازیم. باید قبول کرد که در 
وضِع بی نهایت خراِب جهاِن کنونی که نورِ کورکننده اش کرم شب تاب ها 
ارزِش  انتخاب رنگ می تواند  رانده است،  از دشت و روستا وسیعاً  را 

نمادیِن نامنتظره ای در پی داشته باشد.
آری می توان جلیقه زردها را همچون کرم شب تاب هایی دید که در برابر 
نابودی شان مقاومت می کنند و بدین منظور خود را مجبور می بینند که 
شکل های تمردِ خاِص خودشان را ابداع کنند. اگر به این موضوع خوب 
داوری های  بدون  ایده ئولوژیک،  چشم بندهای  بدون  یعنی  کنیم،  نگاه 
پیش ساخته، بدون استنادهایی که خود می بریم و می دوزیم، یعنی با نگاهی 
شسته رفته، و فقط با دقت و توجه، در نتیجه با نگاهی عریان بنگریم، 
انرژی ها و  تیپیِک جلیقه زردها  ناـ  و  نامعمول  این شورش  که  می بینیم 
پتانسیل هایی را آزاد می کند که هیچ کس پیش بینی نمی کرد. و درست در 
همین معناست که این شورْش گسست و جنبش می سازد. در واقع، این 
تاریخ  دوسویه ی  بازگشِت  نوعی  می تواند همچون  بیدارِی شب تاب ها 
و  برازنده  زندگِی  به یک  انبوه صرفاً  از یک سو، خواستی  تفسیر شود: 
آبرومندانه؛ و از دیگرسو، باورِ راسخ به این امر که این چشم انداز جز از 

راهِ مبارزه و مقابله گشوده نخواهد شد.
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قدرت حاکم قاعدتاً می داند چگونه شورش را بفرساید. در این مدت 
به هر کاری دست زده تا این شورش را سوده و بی اثر کند: بی اعتبارسازی، 
کاریکاتورسازی و سرکوِب پلیسی و قضایی، با تشدید منطِق نفرت در 
هریک از این تدابیر هربار تا منتهادرجه اش. و این کار را به شیوه ای چنان 
را در  داد که هر آن چه  انجام  ناشیانه  نامتناسب و چنان  زمخت، چنان 
اعماِق کشور از نارضایتی های فروخورده نهفته بود به ائتالف علیه خود 
واداشت. قدرت به شیوه ی متناقضی همزمان به خشن ترین نوع حفظ نظم 
و راه اندازی پانتومیمی »دموکراتیک« برای »مباحثه ی بزرگ« پرداخت که 
تنها اثرش تا کنون و تقریباً خودبه خود در انتظارِ »نتایج« انضمامی اش، این 
بوده که این بسیِج یک دنده، متنوع و ابداع گر همچنان در سطح باالیی نگاه 

داشته شود.
در فلکه ها، در این کلبه هایی که »ZAD مناطق دفاعی« فقیران است، 
شنبه ها،  تظاهرات های  در  مردمی،  مجمع های  در  کردن ها،  مسدود  در 
جلیقه زردها دیرندی پایدار به جنبِش خود داده اند. آن ها فقط برمبنای منافِع 
راهبردِی محلی شان، وضعیت نیروها شان، با هوشمندی، با بداهه سازِی 
بسیار و اغلب مناسب، به جنِگ سنگربندی یا جنگ متحرک رومی آورند. 
بر  به مراتب  را  آن  ما  که  لغتی  ــ  آگاه شدن  رونِد  در  جنبش  این  زیرا 
پیش می رود - هرچند  به سرعت  لغِت سیاسی شدن رجحان می دهیم - 
هنوز به »علِم محنتِ ِ خود«۱ ، یعنی به درک و دریافِت دالیِل عینی یی 
است. جنبْش  نیافته  کاماًل دست  است،  فرودستان   منشاء سرنوشت  که 
بودِن آن نخست در این است که از همان آغازِ شورش برپایه ی موازینی 
شکل گرفت که تا کنون از آن ها عدول نکرده است: امتناع از انتخاب 

۱. این عبارت برگرفته از جمله ای است از آنارکوسندیکالیسِت فرانسوی، فرناند پلوتیه، در ۱۸۹۸، 
درباره ی ضرورِت دست یافتِن کارگر به دانِش تیره روزی اش، علل بدبختی و بندگی اش.
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رئیس و سرکرده، تصمیم گیری مشترک، عمل مستقیم، مطالبه ی گوناگونِی 
خواسته ها، نپذیرفتِن هیچ گونه گمارش و انتسابی. آگاهی از همین جا آغاز 
می شود، از حس های شهودِی اولیه ای که جنبش آن ها را طِی تداوم مبارزه 
]مدوالسیون[  ُمدگردانی  آن ها،  دادِن  تطبیق  با  ایجادشده،  پیوندهای  و 
یا رادیکالیزه کردن شان، می پاالید. آن چه جناِح سیاسی-رسانه اِی  آن ها، 
مقابل، و همچنین روشنفکران ارگانیک یا منتقد، »چپ گراهای« جامعگی 
یا طبقاتی، نتوانستند وقوع اش را پیش بینی کنند همین امکانی است که 
از عدمِ وجود نمایندگی سربرآورده است، یعنی زایِش یک هوشمندی 
جمعی که به آزرمِ عادِی۱ مبارزه اش یقین دارد و تا اندازه ای نیز پیشاپیش 
و بنابر سرشِت خود از انتزاع گری هایی رهایی یافته است که سیاست، چه 

نهادی و چه ضِد نهادی، رواج می دهد.
بااین همه، از اعماِق اعصار همواره همه چیز از نامنتظره می آید، همه چیز، 
در دِل شورش های اجتماعی، از بیدارِی یک آرماِن دموکراتیِک بی وساطت 
گذر می کند که قادر باشد بساط روابِط موجودِ سلطه گری را برهم زند، یا 
دست کم با مخالفت با آن ها مانعی در برابرشان بگذارد. تا مدت ها آن را 
»آزادی« می نامیدند، آزادی یی که حتا نادانسته، با از سرگرفتن رشته ی تاریِخ 
مغلوبان، یا تکه های بازمانده از آن، فتح می شد. این شورش های اجتماعی، 
که همواره در اقلیت، اغلب گریزپا و به وضوح گردن کش بودند، به یکسان 
گسست هایی در زمان ایجاد می کردند، یعنی، بنا به اصطالحی که پی یر 
لورو۲ به کار برده، سرانجام »قدرِت عمل کردن« را ازنو فتح می کردند. این 
پدیده ی نامأنوس و نامتعارِف ناگهان سربرآورده از هیچ کجا، با عالئم، 
۱. اصطالح معروف جورج اورول. برای توضیح بیشتر نک. به مقاله ی »بی آزرمی و بی معنایی« در 

همین وب سایت.
و  آرا  و  نوشته  بسیاری  کتاب های  سوسیالیست.  نظریه پرداز   )۱۷۹۷-۱۸۷۱( Pierre Leroux  .۲

اندیشه هایش بر نویسندگان، شاعران و فیلسوفان گوناگونی اثر گذاشته است.
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رسوم، شیوه های ساختن و خراب کردن، توهمات و محدودیت هایش، 
را  آن ها  تاریخی  زماِن  بود که گذرِ  َفَوراِن حرمان هایی  نشانه ی  همواره 
منجمد ساخته بود و ناگهان، بی آن که کسی بداند چرا، »اصِل امید«، این 
نیروی عمِل در حرکت، یکباره آن ها را به شورش  تبدیل می کرد. همواره 
که  است  تاریخچه هایی  و  از سرگذشت ها  پر  تاریخ  است.  بوده  چنین 
تاریخ شناساِن اسقاط فروْش آن ها را به هم می بافند بی آن که همیشه از آن 

عبرت بگیرند.

•

که جنبش  نیست  بیش  گامی  امید«۱  »اصل  تا  بیداری شب تاب ها  از 
جلیقه زردها اکنون دیگر، به رغم اقداماِت گوناگوِن به عمل آمده به قصد 
ماهیت زدایی یا منحرف ساختن اش، آن را پیموده است. پویایی اش، که 
را  فراگذری  که  است  است، همان چیزی  ازنوُرستگی  بلکه  انقالبی  نه 
ممکن می سازد، و از همین روست که این جنبش آشکارا از پیوستگِی 
تاریخِی چهل ساله ی اخیر، که چون پوششی از سرب سنگینی می کند، 
بریده است. جلیقه زردها که به خود چون مردمی می اندیشند که قانون 
را از آِن خود می دانند، یعنی بر این باورِ راسخ اند که هیچ چیز نمی تواند 
آنان  خودفرمانِی  سیاسِی  سلب تصاحِب  و  اجتماعی  نابرابرِی  توجیه گر 
این پس  از  که  بسته اند  جبهه  نظمی  تغییرناپذیرِی  با  برخورد  در  شود، 
با  ناعادالنه و حتا استبدادی نگریسته می شود.  انتظامی  همچون نظم و 
چنین رویکردی این جنبْش فضایی گشوده  است برای ابداِع ممکناتی که 

۱. به مفهومی که ارنست بلوخ به کار برده است.
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تا دیروز قابل تصور نبود، مانند مجمع مجمع های کومرسی، که بی تردید 
به واالترین بیاِن آگاهی یی جسمیت می بخشد که با مقاومت کردن ساخته 
می شود. شاید این جنبش، که به عرصه ی شناخته شده ها، بدیهیات و امور 
نشانه گذاری شده فروکاستنی نیست، بی آن که یک لحظه هم پیش بینی  کرده 
باشد، در حال گشودِن شکافی در زماِن تاریخ است، لحظه ای که در آن 
ستیزه از حالت تدافعی به حالت تهاجمی دگردیسی می یابد، و تمکین 
در برابر عادی بودِن ستوه آورِ بی عدالتِی اجتماعی به نپذیرفتِن جمعی و 
برابر رویدادِ  ما در  باشد،  اگر چنین  تبدیل می شود.  آن  مصّرانه ی علِل 
تاریخِی پُردامنه ای هستیم: از سرگرفتِن یک آگاهِی مشترک و همگانی. 
آری، ممکن است. به قوِل ُرنه َشر: »گاهی واقعیت موجب رفع تشنگی امید 

می شود. هم ازاین روست که، برخالف هر انتظاری، امید زنده می ماند.«

Freddy GOMEZ
À contretemps  /Odradek /février2019 
http://acontretemps.org/spip.php?article706

ترجمه ی فارسی: بهروز صفدری، مارس ۲۰۱۹
http://www.behrouzsafdari.com/?p=2608

http://acontretemps.org/spip.php?article706
http://www.behrouzsafdari.com/?p=2608

