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هیوالی  این  سرمایه داری،  هفت سِر  اژدهای  بر  آزادی  پیاپِی  ضربه های 
خفه کننده ی آزادی، کانوِن اختالل های زلزله وار را پیوسته به نوسان می کشاند. 
سرزمین هایی که نظاِم سودجویی جهانی ُرس شان را کشیده است دستخوش 
گاهی را وامی دارد  تا باشتاب  طغیاِن جنبش های شورش گرانه اند. و این امر آ
امواِج متوالِی رویدادها را دنبال کند، و به زیروروشدن های دائم، که به طرزی 

منتاقض نما هم پیش بینی پذیر و هم نامنتظره اند، واکنش نشان دهد.
یکی  یکدیگراند.  با  خشن  و  قهرآمیز  برخوردی  و  نبرد  در  واقعیْت  دو 
واقعیِت دروغ است که از پیشرفت های فناوری ها برخوردار است و در جهِت 
دست کارِی افکار عمومی به سوِد قدرت های تأسیس شده کار می کند. دیگری 

واقعیتی است که زیسته ی روزمره ی مردمان است.
در یک سو، کلماتی تهی در خدمِت ژارگوِن معامالت کار می کنند، اهمیِت 
آمار و ارقام و نظرسنجی ها را نشان می دهند؛ با زد و بنْد مباحثه هایی قالبی راه 
می اندازند که تکثیر شان پوششی است برای پنهان داشتن مسائل واقعی، یعنی 
مطالباِت هستیانه و اجتماعی. پنجره های رسانه ای شان هر روزه پیش پاافتادگِی 
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پیامدهای  فقط  که  می ریزند  بیرون  را  منافعی  تناقض  و  ساخت وپاخت ها 
منفی شان بر ما اثر می گذارد. جنگ هاشان در جبهه ی ویرانگرِی سودآور جنِگ 
ما نیست، این جنگ ها هدفی ندارند جز منصرف ساختِن ما از پیش بردِن تنها 
جنگی که مربوط به ماست، یعنی جنگ علیه ناانسانیتی که در گستره ی جهان 

اشاعه یافته است.
در یک سو، بنابر حقیقِت پوِچ رهبران، همه چیز روشن است: مطالبه ی 
بنابراین  است.  مرتبط  ضددموکراتیک  خشونِت  به  انسانی  موجوِد  حقوِق 
مردم،  علیه  پلیس  بسیِج گله های  و  مردم  سرکوب کردن  یعنی  دموکراسی 
پلیس هایی که تضمین مصونیت شان از کیفر توسط هئیت دولت و نامزدهای 
اپوزیسیون، که حریصانه در پی جانشینِی این دولت اند، آنان را به رفتارهای 
فاشیست گونه ترغیب می کند. تصور کنید که زامبی های رسانه ای با چه لحِن 
سوزناکی خبر می دادند اگر خودسوزی جوانی که قربانی فقیرشدگی اجتماعی 

است به آتش زدِن نظامی که مسئوِل آن است می انجامید1!
در سوی دیگر، واقعیِت زیسته ی مردم به همین روشنی است. ما نخواهیم 
پذیرفت که اجبار به کاِر کم درآمد، فشاِر بوروکراتیک برای افزایش مالیات ها 
از  ناشی  فشار  و  اجتماعی  دستاوردهای  و  بازنشستگی  مقرری  کاهِش  و 
دستمزدهای تقلیل دهنده ی زندگی به  یک زنده مانِی صرف را بتوان به یک ابژه  
یعنی چیزی در سطح تراکنش های کاالیِی فروکاست. واقعیِت زیستْه یک عدد 
یا رقم نیست، بلکه احساسی از خواری است،  احساس هیچ بودن در چنگال 
دولت، این هیوالیی که با ارتزاق از اختالس های مالِی بین المللی در یک پوسِت 

ساغری متصلب شده است.
ـ یکی تحمیل شده از سوی بت وارگِی پول،  آری، در تصادِم این دو واقعیتـ 
دیگری مطالبه کننده ی زندگی ــ است که جرقه ای، اغلب ناچیز،  آتش اعتراض 

را شعله ور می سازد.
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امروزه هیچ موضوع ناچیز و بی اهمیتی نیست که قابلیِت به طغیان کشاندِن  
قهر و خشونِت زندگِی سرکوب شده، زندگِی مصمم به درهم شکستِن هر آن چه 

به انقراض تهدیدش می کند، را در خود نهفته نداشته باشد.
لختی و رخوت صدها ساله که با شگرِد دیرینه ی »نان و بازی«2 قوام یافته 
است، قدرِت شگرِف بندگِی خودخواسته را بنیان نهاده است.  این پدیده که پیش 
از این در قرن شانزدهم توسط  له بوئسی افشاشده بود، همچنان سهمگین ترین 
دشمن ماست. بندگِی خودخواسته با حمله کردن به ما از درون، زمینه ساز تمایلی 
است که در بسیاری از افراد همچون نوعی اعتیاد عمل می کند: خواسِت ِاعمال 
قدرت، ایفای نقِش رهبر. بسیاری وقت ها اقتدارگرایِی چند نفْر محافل فعاالن 
آلوده کرده است. پس جای خوشحالی است که  به مرِض خود  نیز  را  مبارز 
جلیقه زردها و شورشیاِن زندگِی روزمره بی وقفه بر امتناِع خود  از پذیرِش رئیس 
و سرکرده ها، نمایندگاِن خودگمارده، پیشوایان فکری و خشکه متعصبان سیاسی 

و سندیکایی با قاطعیت تأکید ورزیده اند.
و  تابوت  از  مرکب  رفاهی  در  مرگ  انتظاِر  در  دارند  اگر کسانی دوست 
تلویزیون آسوده بمیرند مختارند، اما ما نمی گذاریم فرتوتی شان خواسِت زیستِن 

ما را به خود بیاالید.
آن چه ما می خواهیم، خودفرمانِی موجوِد انسانی است. نه چیزی بیشتر، و 

نه چیزی کمتر از این!
بزودی  آن چنان که  می کوبد،  در  بر  افزایش یافته  با خشونتی  فقیرشدگی 
آن را از جا خواهد َکند. تمام شد آن خوش باشِی آخرین روزها با این شعاِر 
مصرف گرایانه  و حکومتی که: »از امروزتان لذت ببرید زیرا فردا بدتر از امروز 
خواهد بود!« اما بدتر همین االن است اگر که همچنان با چنین وضعی بسازیم. 
باید از اعتقاد به قدرقدرتِی سرمایه داری و بت وارگِی پول دست برداریم. ما دیگر 
این را آموخته ایم که مضحکه ی رقص امواتی که دنیا را می چرخاند محرکی جز 
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یک فنرواره ی پلید ندارد، و آن سود در کوتاه مدت و طمِع کاسبکاِر ورشکسته ای 
است که موجودی دخل هایش را حریصانه به کیسه می ریزد.

من از امید حرف نمی زنم. امید چیزی جز نیرنِگ ناامیدی نیست. من از 
واقعیِت همه ی مناطقی در کره ی زمین حرف می زنم که در آن ها خیزش زندگِی 
ــ   به فروپاشاندِن دیکتاتوری سود و  ـ یا هر نام دیگری که بر آن می گذارید  روزمرهـ 
فروافکندِن دولت هایی رو آورده است که به ناِم نمایند ه ی مردم بودن این دیکتاتوری 
را به آنان تحمیل می کنند. آن چه ما می خواهیم فردا نیست، اکنون است، همان گونه 
که بهیاران، پرستاران، کارکنان اورژانس ها و پزشکاِن رویارو با اداره ی اقتصادی و 

ضدانسانِی بیمارستان ها در فرانسه آن را به خوبی بیان می کنند.
انسانی در سرتاسر جهان  از طبیعِت زمینی و طبیعِت  سیستِم بهره کشی 
افق را مسدود و ُمهر و موم کرده است. روکِش ستبِر بازدهی سودجویانه به 
هرقیمتی، هیچ مفری برای سخاوت زندگی و شّم و سلوِک انسانی به مثابه ی 

ترجماِن آن در عمل، باقی نگذاشته است.
آشکارا پیداست که استثمارکنندگان و استثمارشوندگان معتقد اند که این 
دیگ بزودی منفجر خواهدشد. خشونت اجتناب ناپذیر است. اما مشکل این 

نیست. مسأله ای که باید بدون ابهام حل شود بر سِر راه چاره است.
آیا تحمل خواهیم کرد که انفجاِر اجتماعی به وضعیتی از جنگ داخلِی بومی، 
به آشوبه ای از انتقام و کینه توزی بیانجامد که دست آخر سودش به مافیاهای 
چندملیتی خواهد رسید که آزادانه و مصون از کیفر و تا حد خودویرانگرْی 

پروژه های برهوت سازِی انتفاعی شان را دنبال خواهند کرد؟
یا این که به سوی ایجاِد جوامع کوچِک آزادشده از جباریِت دولتی و کاالیی 
خواهیم رفت، مناطقی مؤتلف یا ِفِدره که در آن ها هوشمندی افراد از فردگرایِی 
گله واری رها خواهد شد که در به در به دنبال پیشوایی معظم می گردند تا آنان 
را به کشتارگاه هدایت کند؟ آیا سرانجام جرأت خواهیم کرد سرنوشت  خودمان 
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را به دست بگیریم و به هموار سازی این جنگِل اجتماعی رو آوریم که در آن 
حیواناِت باری جز انتخاب حیواناِت شکاری که آن ها را می بلعد آزادی دیگری 

ندارند.
در سال 1۸۸۸، اوکتاو میربو نوشت: »گوسفندان به کشتارگاه می روند بی آن 
که چیزی بگویند یا به چیزی امید داشته باشند. اما دست کم به قصابی که آن ها 
را می ُکشد تا بورژوایی آن ها را بخورد رأی نمی دهند. حیوان تر از حیوانات، 
و  منصوب   را  قصابش  است که  رأی دهنده ای  گوسفندان،  از  گوسفندوارتر 
بورژوایش را انتخاب می کند. او انقالب ها کرده تا چنین حقی به دست آَوَرد.«

آیا به ستوه نیامده اید از نسل اندر نسل پشت و رو کردِن همان سکه ی 
دروِغ  آن  پشِت  بر  و  نظم  چماق  آن  روی  بر  همیشگی که  منسوخ ناشدنی 

بشردوستی نقش بسته است؟
»رأی  به بد در برابر بدتر« وجود ندارد، هر چه هست صرفًا یک دموکراسی 
توتالیتر است که معزول ساختن اش فقط با یک دموکراسی مستقیم که توسط 

مردم و برای مردم اجرا شود امکان پذیر خواهد بود.

خودمختاری، خودسازماندهی، دفاع از خود.

ارکان قدرت تحمل نخواهند کرد که مردم از چنگ جباریِت آن ها رهاشوند. 
ما باید خود را برای نبردی طوالنی آماده کنیم. در این راستا نبرد علیه بندگِی 
خودخواسته نبرد کوچکی نیست. تنها پشتوانه ای که استبداد می تواند بر آن تکیه 
اکثریت  انتحاری  و کینه توزِی  تمکین کنندگان  امنیت طلبانه ی  زند، غضبناکِی 

به اصطالح خاموشی است که نعره ی نفرت از زندگی سرمی دهد.
بهترین دفاع همواره تهاجمی است. من دوست دارم به جای این اصل، 
که سنِت نظامی آن را وسیعًا اثبات کرده ، اصِل گشایش را بگذارم زیرا عالوه 
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بر درهم شکستِن محاصره شدگْی لذِت درهم شکستِن پادگانی شدگی را هم در 
خود دارد.

گشایش به زندگی را ما در عزِم قاطِع خیزش های جاری می بینیم. هرچند 
برخی از آن ها خاموش می شوند اما با توانی بیشتر از سر گرفته می شوند. این 
به رغم  اعتراضی یی حس می کنیم که  را در خصلِت جشن گونه ی تظاهرات 
رویارویی با کوری، کری و غضِب سرکوب گرانه ی حکومت ها دوام می آورند. 
بر پایه ی چنین گشایشی است که من از مسالمت گرایِی شورش گرانه حرف زدم.
رام شدگی  به معنای  مسالمت گرایی  نه  شورش گرانه  مسالمت گرایِی 
گوسفندوارانه است و نه شورشگری، اگر منظور از این کلمه مهمالِت جنگ 

چریکی شهری و چه گوارایی باشد.
به  را  رسالت شهادت طلبانه. خود  نه  و  دارم  رسالت جنگجویانه  نه  من 
زندگی و شعِر آن می سپارم تا از اضداد به گونه ای فراگذرم که به موانعی ضد 
خواسته هایم تبدیل نشوند و از چنِگ دوگانگِی ماَنوِی له و علیه رهاگردند. من 
روی آفرینندگِی افراد داو می گذارم تا انقالبی ابداع شود که هیچ نمونه و نظیری 
در گذشته ندارد. میان احساِس پریشانی و عدم اطمینان های تمدنی که در حال 
زاده شدن است با پریشانِی تمدنی که به چیزی جز هالکِت  خود اطمینان ندارد  

هیچ وجه مشترکی نیست.
آهای فیلسوف ها، جامعه شناس ها، کارشناس های فکری، ما را معاف کنید 
از مباحثات سرمدی تان در باره ی بدخیمی سرمایه داری یی که احتضار خود را 
نیز سودآور می سازد. همه، حتا سرمایه داران، بر سر این نکته توافق دارند. در 
عوض، آن چه مطرح نشده مسائل واقعی است. یعنی مسائل بنیادی، مسائل 
تصمیم گیرنده ی  ما، که  تِن  به  مربوط  مسائل  شهری،  محله های  و  روستاها 

واقعِی سرنوشت ماست ــ  آیا این موضوع بدیهی را هم باید یادآوری کرد؟
از  معنایشان  می یابند،  گسترش  بیشتر  سیاره   سطح  در  مبارزات  چه  هر 
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لحاظ رادیکالیته، ژرفا و تجربه ی زیسته بیشتر می شود، بیشتر از تعلقات حزبی 
فرامی گذرند، بیشتر به تمسخر انتلکتوئل ها ، این متخصصاِن آلت دست سازی، چه 
از نوِع براندازانه و چه از نوِع ارتجاعِی آن )که در واقع پشت و روی یک سکه اند( 
رو می آورند. افراد همزمان در زیسته ی هستیانه و در کارکرِد اجتماعی شان است که 
خود را بر عرصه ای کشف می کنند که در آْن آرزوی زیستن شان شروع به سودن و 
روبیدِن دیواری می کند که آمار و ارقام مالی در برابرشان چنان برافراشته است  که 

گویی سرنوشت شان باید در برابر این ارقام متوقف  شود.
نه، دیگر نمی توان از انساِن انتزاعی سخن گفت، همان یگانه نوعی که آمار، 
ــ  الئیک یا مذهبی، انسان دوست  محاسبات بودجه ای، و لفاظی های کسانی که 
چشم درآوردن،  چماق،  زور  به  ــ  محافظه کار  یا  ترقی خواه  نژادپرست،  یا 
تجاوز کردن، زندانی کردن، کشتار کردن، به رسمیت می شناسند، در حالی که 
فروخزیده در گتوهای جبونانه ی خود برای تضمیِن مصونیت شان از کیفر و 

امنیت شان روی خرفت سازی متکبرانه ی پول حساب می کنند.
دیکتاتورِی سوْد تهاجم علیه تن است. مراقبت از تن را به زندگی سپردن 
برای مصون نگاه داشتِن آن از خوره ی مالی که عامِل فساد و تباهِی تن است، 
مستلزم مبارزه ای شاعرانه و همبستگی دارانه است. برای به خاکستر تبدیل کردِن 
بیمارگونگی و مرگ خویِی حاکم برجهان هیچ چیز بهتر از آتِش شادی از زیستن 
نیست!  در انقالْب خواِص درمانی یی نهفته است که تا به امروز حدس اش را 

هم نزده اند.
ای طرفداراِن محیط زیست، تا کی می خواهید بهبود شرایِط اقلیمی را از 
دولت هایی طلب کنید که با آلوده کردن روزافزون به ریش شما می خندند، حال 
آن که آن چه اضطراری است عمل کردن در زمینه ای است که مسائِل آن هیچ 

آداِب روشنفکرانه ای ندارد. مسائلی مانند:
چگونه می توان از زمین هایی که با کشت وصنعِت غذایی مسموم شده اند از 
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طریق کشاورزی پایدار به بازطبیعی سازی شان عبور کرد؟
چگونه می توان استفاده از مواد شیمیایی حشره ُکش را ممنوع ساخت بی 
آن که کشاورزانی زیان کنند که به داِم شرکت هایی چون مان سانتو، توتال و شرکا 

افتاده اند و با تخریب سالمتی خود به سالمتی دیگران هم آسیب می رسانند؟
چگونه می توان مدارس کوچک روستایی و محله های شهری را، که دولت 
به منظور ارتقای آموزش و پرورشی اسارتگاهی ویران و ممنوع شان کرده است، 

بر پایه هایی جدید ازنوساخت؟
چگونه می توان محصوالت مضر و بی فایده ای را بایکوت کرد که به زور 

تبلیغات وادار به خریدن شان می شویم؟
چگونه می توان بانک های سرمایه گذاری محلی تأسیس کرد که در آن ها پوِل 
تبادلی بتواند جانشین مناسبی برای فروپاشِی پولی و سقوط مالِی برنامه ریزی شده 

باشد؟
چگونه می توان برداشت های مالیاتی یی را که دولت در اختیار اختالس های 
بانکی قرار می دهد ریشه کن ساخت و آن ها را در راِه خودتأمین کنندگِی پروژه های 

محلی و منطقه ای صرف کرد؟
و مهم تر از همه، چگونه می توان اصِل رایگانی را، که زندگی بنابر ماهیِت 
خود آن را می طلبد و بت وارگِی پول آن را بی ماهیت کرده است، در همه جا 
اشاعه داد؟ رایگانِی قطارها و حمل ونقِل عمومی، رایگانی مراقبت های پزشکی، 
و  صنعت گرانه  تولیِد  تدریجِی  رایگانِی  خود مسکن سازی،  و  مسکن  رایگانِی 

غذایی در سطح محلی.
این پروژه های  از ملغمه ی  اتویپایی بدتر   آیا  اما  اتوپیاست؟  این  یک  آیا 
مهمل و ناسالم هست که، در برابر چشم تماشاگران تلویزیون ها، مضحکه بازان 
ور  درباره اش  می کشند  رخ  به  را  پادویی شان  جنگ های  شبِح  بی لیاقتی که 
می زنند، دلقک بازِی بی پایاِن مبارزه ی رئیسان و سرکردگان را تکرار می کنند، 
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حجاب  اجتماعی  و  هستیانه  واقعِی  مسائل  بر  و جعلی  بحث های کاذب  با 
می کشند، با تروریسِم صفحه ی حوادث، که در آن ها با فقیرشدگی و هوایی 
بیش ازپیش غیرقابل تنفس جنوِن انتحاری افزایش می یابد، تروریسم دولتی را 

به محاق می برند؟
و  جلیقه زردها  یافته ایم که  آگاهی  موضوع  این  به  اندازه ی کافی  به  آیا 
جنبش های مطالباتی گروه فشاِر سترگی را تشکیل می دهند که می تواند هر آن چه 
را که آالینده، مسمومیت زا، فقیرکننده و تهدیدکننده ی زندگی و زیست محیِط 
ماست بایکوت، مسدود، مختل و ویران کند؟ آن چه باعث می شود توانایی و 
آفرینندگی مان را کم اهمیت بشماریم برآمده از مکانیسم های دموکراتیِک جباریِت 
دولتی و کاالیی است. نیروی موهوم دولت بیشتر از آن که متکی بر ژاندارم هایش 
باشد بر تأثیر پروپاگاندایی متکی است که ما را هرلحظه به انصراف از توان 
شاعرانه ای سوق می دهد که در ما وجود دارد و نیرویی است که هیچ جباریتی 

قادر نیست آن را نابود کند.
باری، در طول همین ایام…

در شیلی، مبارزه علیه انگل هایی که بر الشه ی پینوشه تکثیر یافته اند به این 
گاهْی جاِن دوباره بخشید که همه چیز باید از پایه ازنو آغاز شود، که نمایندگان  آ
مردْم مردم نیستند، که فردگراِی آلت دسِت روحیه ی گله اْی همان فردی نیست 
به  زندگی  قاتِل  پوِل  حزِب  علیه  و  بیندیشد  خویش  به  متکی  است  قادر  که 
را فتح  تا مردم هوش و درایتی  باید گذاشت  از زندگی برخیزد.  جانب داری 
کنند که از آِن خودشان است و اشکاِل گوناگون قدرت می کوشند مردم را از 

آن بی بهره سازند.
به  من  جاریست.  هم  عراق  و  لبنان  سودان،  الجزایر،  در  وضع  همین 
تهاجمی  رویکردی  به  لحظه ای اش  عقب نشینی  تبدیل کردِن  برای  روژآوا 
اعتماد دارم. در مورد زاپاتیست ها نیز، می دانیم که پاسخ شان به استدالل های 
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تعداد  افزایش  اوبرادور،  لوِپز  سوسیالیست،  رئیس جمهور  اقتصادگرایانه ی 
پایگان هاشان )کاراکول ها( و نیز “شوراهای زمام داری خوب” بوده است که 

جای تصمیم گیری ها توسط مردم و برای مردم اند.
مطالبه ی مصرانه ی یک دموکراسی در هنگ کنگ در نوسان است میان خشمی 
کور از یک سو، که حاضر است به پارلمانتاریسمی راضی شود که در همه جا زیر 
سئوال رفته است، و از سوی دیگر خشمی بصیرت مندانه که با پافشاری خوْد 
هرِم غول آسای رژیم توتالیتر چین را )که از تهدیِد یک سقوط مالی نگران است( 
تکان داده و به لرزه انداخته است. کسی چه می داند، َعَشقه در همه جا شاخ و برگ 

می دواند و گذشته ی شورش گرانه ی شانگهای چندان دور نیست.
سوداْن یوِغ جباریِت قدرِت نظامی را به تکان درآورده است، ایران تکان 
می خورد. لبنان تیر هشداری است برای حزب الله و اسالم گرایی که دیگر ردای 
الجزایر حاضر  بپوشاند.  را  نفتی اش  ــ  نمی تواند مقاصِد سیاسی  مذهبی اش 
نیست رنگ و لعاب زدِن حکومتی را بپذیرد. عراق کشف می کند که واقعیِت 
می ماند  است.  مذهبی  رقابت های  به  داده شده  اهمیِت  از  مهم تر  اجتماعی 
اهالی کاتولونیا، که تنها کسانی هستند که خواهان یک دولت اند در حالی که 
این »سردتریِن غول های سرد« در همه جا آماج پیکان های اعتراض است. اما 
بعید نیست که استقالل طلبان کاتالونیا، در گیر زورآزمایی میان دولت مادرید 
از یک سو و  “جنرالیتات” با خصلتی همان قدر دولتی از سوی دیگر، ناگهان 
با روحیه ی ناسیونالیستی از گورستان هایش  بوی تعفن الشه ی فرانکو را که 
برخاسته است، استشمام کنند. پس ناممکن نیست که خاطره ی کلکتیویته های 
لیبرتِر انقالِب 1۹۳۶ و ایجاد استقالل واقعی توسط آن ها پیش از آن که حزب 

کمونیست و متحدش، دولِت کاتاالن، آن ها را درهم بکوبد به یادشان بیاید.
این فقط یک رؤیاست اما زندگی یک رؤیاپردازی است و ما وارِد دورانی 
شده ایم که در آْن شعْر گذرگاِه رؤیا به واقعیت است، گذرگاهی که پایان کابوس 
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و دره ی اشک ها را رقم می زند.
گشودِن فضایی حیاتی برای کسانی که پریشانی و نگرانی از آینده فلج شان 
کرده است، آیا این همان کرداِر شاعرانه ای نیست که به خیزِش زندگِی روزمره 
میلیتانتیسم  رمق افتادگِی  از  در  را  وجودش  آیا  می دهد؟  تازگِی گستاخانه ای 
این  فرسودگِی  در  حزبی[،  شیوه ی  به  سیاسی  ]فعالیت   )militantisme(
پس کنِش نظامی گونه )militaire(  که به تکثیِر رهبران و سرکرده های کوچک 

و گله های ترس زده شان دامن می زند، نمی بینیم؟
آن مطالبه ی یکتایی که تحت اشکال گوناگوِن بهانه هایش امروزه بی قید و 

شرط بیان می شود، مطالبه ی زندگِی تمام و کمال است.
کدام اشتباه؟ ما در آشوِب شورش های قابل پیش بینی یا نامنتظره به سر 
نمی بریم، ما در بطِن فراروندی انقالبی هستیم. جهان دارد از پایه تغییر می کند، 
تمدنی کهنه فرومی پاشد، تمدنی نو پدیدار می شود. هرچقدر هم ذهنیت های 
خشک و رق و رفتارهای عهدعتیقی زیِر پوششی قالبی از مدرنیتْه استمرار 
یابند،  ُرنسانس )نوزایی( جدیدی در حال سربرآوردن است در دل تاریخی که 
ضدانسانی بودن اش آن را به صورت آش درهمجوشی در برابر چشمان ما نهاده 
است. و این چشم ها اندک اندک باز می شوند و می بینند که در زن، در مرد، 
در کودک، نبوغی نهفته است برای آزمودِن معصومانه ی ابداعاتی بی سابقه، 
انرژی هایی بدیع، شکل هایی از مقاومت در برابر مرگ، و عاَلم هایی که هیچ 

تخیلی در گذشته جرأت نکرده بود به کارشان بیندازد.
ما جایی هستیم که همه چیز آغاز می شود.

رائول ونه گم، 1۷ نوامبر 2۰1۹
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پی نوشت ها

در  آن  خبر  بازتاب  نحوه ی  و  لیون   شهر  در  دانشجو  یک  اخیر  خودسوزی  به  اشاره   .1
رسانه های فرانسه.

این اصطالح برگرفته از عبارت التینی Panem et circenses به معنی » نان و سیرک بازی   .2
«، از یکی از متن های شاعِر هجویه سرای التینی، ژوِونال، اقتباس شده است. این عبارت 
در روم باستان در نقد و نکوهش کاربرِد عامدانه ی توزیِع نان و برگزاری بازی های سیرک 
به کار می رفت. هدف از توزیع ناِن بخور ونمیر و برگزاری بازی ها توسط امپراتورهای 

رومی راضی و مطیع نگاه داشتن مردم بود.


