
مندان، ه�ن
ن حرف ها اکر ما از ا�ی
 گذشته است!

  یادداشت مترجم  
آری، جنبش جلیقه زردها ادامه دارد! با وجودی که قدرت دولتی در فرانسه هارتر 
و سبعانه تر از پیش برای سرکوِب آن هیچ حد و مرزی در وقاحت و خشونت 
نمی شناسد. تا بدان جا که چند روز پیش شماری از هنرمنداِن عرصه های مختلف 
نیز، “سرانجام” واکنش نشان دادند و طومار و عریضه ای با ۱۵۰۰ امضاء در ابراز 

انزجار یا برآشفتگی شان از شدت این سرکوب ها منتشر کردند.
در پاسخ به این عریضه، شماری از جلیقه زردها متنی منتشر کرده اند که 

وب سایِت À contretemps آن را همراه با مقدمه ی کوتاهی بازتاب داده است.
 ۱ Cerveaux non disponibles متنی که در زیر خواهید خواند از  وب سایت
] مغزهایی که در دسترس نیستند [ برگرفته شده و پاسخی است فراخوان گونه از 
سوی جلیقه زردها به عریضه ای که به تازگی با عنوان » ما هالو نیستیم «2 از سوی 
محافل هنری منتشر شده است.  بر پایه ی این اصل که برای انجام کار نیکو هیچ 
وقت دیر نیست، به نظر می رسد پژواکی که این عریضه در خندق های فرهنِگ 

1. در این آدرس می توانید بخوانید.

2. در این آدرس می توانید بخوانید.
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بی دل و جرأِت نمایشی یافته است بیشتر یک خبر خوش بوده است. اما همین 
ـ  می تواند بهتر انجام گیرد،  ـ تقریباً با شش ماه تأخیرـ  کارِ ولو دیر انجام گرفته نیزـ 
یعنی در این مورد واقعاً انجام گیرد، به عبارت دیگر در عمل به جنبش بپیوندد، 
جنبشی که بسیار نامنتظره همچنان قواعد اجماِع فرهنگی و بی نزاکتی رسانه ای 
را به چالش گرفته است. این همان نکته ای است که از جمع بندی ارائه شده در 
متن زیر به دست می آید، متنی که یک بار دیگر، به کسانی که هنوز از موضوع 
بی خبرند ثابت می کند که جلیقه زدها از شِم تشخیِص فرصت برخوردارند. و اما 
پیشاپیش سلب صالحیت کردن از » این جلیقه زردها « و آنان را معّرف و نماینده ِی 
کِل جنبش ندانستن نیز به این بهانه که جمله ای از گی دوبور نقل  کرده اند نشانه ی 
ناآگاهی از این امر است که در آبراه های جنبشی افقی با سرشتی از گسترش یابی 
و آفرینندگی، رنِگ زرد از پرداخت حق االمتیاز معاف است و کسانی که خود را از 
چنین جنبشی می دانند چنان گوناگون اند که براستی باید از این جنبش نباشی 
 ) À contretemps ـ ) وب سایِت تا بتوانی آن را به چیزی که نیست فروکاهیـ.

جمله ی بر پارچه نوشته شده در دست جلیقه زردها در عکس باال، ) ما زندگی 
می کنیم تا قدم بر سر پادشاهان نهیم ( بخشی از جمله ی شکسپیر در کتاب 
هانری چهارم است که گی دوبور در سرلوحه ی فصل پنجم جامعه ی نمایش آن 
را به صورت کامل تری نقل کرده است: »آی واالمنشان عمر کوتاه است... ما اگر 

زندگی می کنیم برای آن است که قدم بر سر پادشان نهیم.«
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هنرمندان، ما با دقت و امیدواری فراخوان شما »ما هالو نیستیم« را خواندیم. 
هر چند ممکن است بعضی ها یادآوری کنند که برای بیدارشدن 2۵ هفته 
پس از آغازِ جنبش، کمی دیر است. اما به نظر ما موقعیت وخیم تر از آن 
از  اجتناب  برای  بدهیم.  را  انتقادها  این گونه  اجازه ی  به خود  است که 
مغلوب شدن در این نبرد امروزه همه ی ُحسن نیت ها گران قدر اند. زیرا 
مشاهده ی شما درست است: هم در باره ی مطالباِت جلیقه زردها و هم 
در باره ی شیوه های پلید و مرگبارِ به کارگرفته شده توسط قدرت. در پایان 
متن تان آمده است که شما به ابراز انزجار و برآشفتگی تان از این وضع، و 
به استفاده از توان تان، یعنی تواِن کلمات، موسیقی و هنر، برای پشتیبانی از 

جنبش جلیقه زردها ادامه خواهید داد.
این موضع گیری تحسین برانگیز است. اما در برابر اضطرار و وخامِت 
موقعیت، بسیار ناکافی است. اگر انحراِف توتالیتری قدرت و حاکمیت 
که  می داند  قدرت  آورید.  روی  مقاومت  به  باید  است  کرده  نگران تان 
مطالباِت جلیقه زردها به طرزی بارز انقالبی است، انقالبی در این معنا که 
نخواهند  راه حلی  مافوق لیبرال  در جهان  کنونی،  در جهان  مطالبات  این 
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یافت. بنابراین مجموعه ی قدرت هایی که این جهان را قبضه کرده اند با 
همه ی وسایل ممکن در کار اند تا این مقاومت را درهم بشکنند.

اکنون پنج ماه است که شهرونداِن »عادی« بخشی از زندگی) شخصی و 
شغلی (شان را کنار گذاشته اند تا در راهِ تغییِر اوضاع تالش کنند. هزاران نفر 
در این راه بهایی سنگین پرداخته اند: دستگیری ها، تهاجم ها، مثله شدن ها، 
دشنام ها، تحقیرها، جریمه ها، از کار اخراج شدن ها، .... و به رغم همه ی 
این ها، آنان تالش خود را ادامه می دهند. با سرافرازی، دلیری و شادمانی. 
در این نبرد، حمایِت هنرمندان، چه سرشناس باشند چه نباشند، می تواند 

نیرویی باورنکردنی به این مبارزه برساند.
جنبش جلیقه زردها همواره حتا از ایده ی رهبر و سخن گو سر تافته 
را  فردی  کنِش  جنبش،  نگاه داشتِن  افقی  با خواسِت  جلیقه زردها  است. 
در مرکِز تعهد و درگیرشدِن جمعی قرار داده اند. اما اگر هر شهروندی از 
قدرِت عمل برخوردار است، این را نیز می دانیم که برخی به اهرم هایی 
دسترسی دارند که اکثریت از آن برخوردار نیستند. ما به این امر آگاه ایم 
زنده یاد گی  که  نمایش،  می کنیم: جامعه ی  زندگی  در چه جامعه ای  که 
نیز  دبور وصف اش کرده است. در این معنا، مبارزه در جبهه ی تصویر 
انجام می گیرد. در برابِر رسانه های توده ای که )خواسته یا ناخواسته( به 
جلیقه زردها انگ  می زنند، آن چه اهمیتی ویژه دارد این است که جنبش 
موفق شود بر اکثریت جامعه اثر بگذارد با این امید که به آن ها بفهماند که 

این جنبش حامِل امید به جامعه ای عادالنه تر و انسانی تر است.
از این چنین دیدگاهی است که ما به شما راه هایی پیشنهاد می کنیم تا 
شما هم در سطح خودتان بتوانید به اقدام هایی فراتر از امضای یک متن 

دست بزنید:
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به محل کنش های ما بیایید، تا با ما آشنا شوید و در کنار ما مبارزه  •
کنید) تظاهرات، سِد معابر، جشن های جمعی، اشغاِل فلکه ها،... ؛

به هنگام یکی از اجراها تان) مثاًل در پایان اجرای یک نمایش نامه در  •
تئاتر یا اجرای یک کنسرت( یا حتا در صحنه ی برنامه ای تلویزیونی 

که به آن دعوت شده اید، جلیقه ی زرد بر تن کنید؛
پشتیبانی تان از جنبش را در شبکه های اجتماعی خود منتشر کنید؛ •
در جمع آوری کمک به صندوق های اعتصاب یا پشتیبانی شرکت  •

کنید؛
سینما،...(  • صوتی تصویری،  موسیقی،  تئاتر،  فرهنگی)  بخش  در 

اعتصاب راه بیندازید؛
دست کم  • یا  مسدود  را  آوینیون،...(  َکن،  جشنواره ها)  کنید  سعی 

مختل کنید؛
جلیقه زردها  • از  پشتیبانی  در  نمایش،...(  کنسرت ،  برنامه هایی) 

سازمان دهید؛

اگر هر یک از 1۵۰۰ نفر امضاء کننده حتا یکی از این پیشنهادها را عملی 
کند، شرط می بندیم که جنبش از این دوره به مراتب قوی تر و حاکمیت 

عمیقاً ضعیف تر بیرون خواهد آمد.
در  فی نفسه  فقط هدفی  این طومار  بر  امضای شما  این که  برای  پس 
تعهدتان نباشد بلکه سرآغازِ جنبشی عمیق باشد، درخواست ما به سادگی 

از شما این است که: از برآشفتگی به شورش گذر کنید!
هزاران شهرونِد بی نام ونشان ماه هاست که چنین کرده اند، شما هم به 

آن ها بپیوندید!
جلیقه زردها، ۶ مه 2۰1۹
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