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  فرنوش رضايی

١٠.٠٦.٠٩   

   احتراز از رنج بر لذت جويی فايق می آيد

  "زيگموند فرويد "                                  

   

  ... نچه که بايد باشی  درزی می شوی ميان ھمه آ  ...آجر... آجر
... گی سياسی شده اند، درون تاکسی ھا درون سوپر مارکت ھا و درون خانه ھا مردم ھم.. ميان خيابان راه می روی

س ساعت معينی تيک می خورد و مردم که طبق عادت سريال ھايشان پای تلويزيون می أصدای واقعيتی مجازی که ر

شند و فحش می دھند و در نھايت در ساعت ھای پايانی شب به خيابان ھا می تخمه می خورند ، چای می نو... نشينند

  ... ريزند و دوباره درون خانه ھايشان به خواب می روند

کنار جدول ِخيابان می ايستم مردمی که پارچه ھای مذھبی سبز رنگی به دست و صورت و پاھايشان گره زده اند و با 

  !گی ملی مايکپارچاين است ! با صدای بلند به ھمديگر فحش می دھنداميدی نمادين به ھم نگاه می کنند و 

درون کوره ھای آجر پزی آجر شده ايم و برای .. چيزی بوده ايمۀ ھميشه در ميان بد و بدتر انتخاب کرده ايم ھميشه ميان

  .ساختن بنای سرمايه داری مقاوم گشته ايم

سک سبزی به صورتشان تغيير ھويت می دھند و در راستای مردمی که مانند جيم کری در فيلم ماسک ، با زدن ما

ی اين رنگ را برايشان به ارمغان آورده است؟ رنگی که کماکان در تائيد معه و ِرد می خوانند ، چه نيروياصالح جا

 تمامی محدوديت ھای مذھبی درون خيابان ھا با ماشين ھای گشت ارشاد و جدول ھای سبز و پليس ھای يگان ويژه معنا

  يافته است؟

کنار تمامی اين مردم آشفته، کودک ِ خيابانی با آدامس ھايی در دستش به فردی که دورتا ... کمی دقيق تر می شويم

   نزديک می شود، آدامس می خری؟ دورش را با پارچه ای سبز بسته است،

  ...مس بفروشد بسته آدا٣با کمی کلنجار کودک راضی می شود پارچه ای سبز به دور دستھايش ببندد و 

  !می بينمش در حاليکه سمت آدم ھای سبز پوش می رود و بسته بسته آدامس ھايش را به فروش می رساند

  چه توجيھی بھتر از اين برای داشتن انتخاباتی عادالنه در خود سراغ داريم؟

  !اين تمامی انتخابات ماست
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ينکه تمامی سود سرمايه داری در تائيد اقشار ضعيف مگر نه اينکه آن کودک با بستن پارچه ای سود می برد؟ مگر نه ا

ن کار می کند، کار دروۀ ميانی سعی در ايجاد عرضۀ و ھم زمان قدرتمند آن است؟ سرمايه داری با ضعيف کردن طبق

ديه ھا به تمامی قوانين کارگرانی که درون اين اتحا... سرمايه داری درون خود استاتحاديه ھا و اين تنھا تصديق 

دراين صورت ... ی پاسخ مثبت می دھند و خود و اقشار ميانی را در حد کارگری پرولتر باقی نگاه می دارندئديه اتحا

ديگر مبارزه با مصرف کنندگان ايجاد می شود، در ھمين نمونه ای که مثال زدم ، کودک افغان که از حقوق طبيعی 

 عملی مشابه با قدرت انجام ميدھد، پيشبرد  –امی ايرانی ھا  البته به مانند تم–شھروندی در ايران نيز برخوردار نيست 

   ...اھداف شخصی با استفاده از خرافات و باورھای مردمی

ما ھم زمان با پس زدن آن تعريف می شود، انسان ھايی می سازد که برای فرار از انسان ۀ ھنگامی که لذت در جامع

  . ی سفيد درون صندوق ھا ميريزندأه اند و در محافل روشنفکری خود رھای ديگر به کنج خانه ھايشان خزيد

  !کمی برايتان خطر دارد... بيش از اين فعاليت نکنيد... آه بس است 

  !واقعيت درون تلويزيون. در برابر تمامی آن چيزی که می خواھند باشند تنھا رنگی از نمود واقعيت را می پذيرند

ی تنھا و مملو از تکانه ھای انسان ھا ی يری از لذت سوق می دھد، انسانھاسمت کناره گھنجارھای جامعه انسان ھا را 

ترس از ربوده شدن، ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن و به ھمين دليل گستاخ می شوند، خود را درون .. اطرافشان

ل يمی کنند ، بلکه بر روی مسا نفی نآنھا چيزی را. کلمات و حرکات تھاجمی تعريف ميکنند، اما درون تائيد تجاوزات

خود سرپوشی از نمود واقعيت می گذارند، چاره ای جز اين نمی يابند که با ھم نوع خود مبارزه کنند نه با منشاء ايجاد 

  .اين تجاوزات ۀ کنند

ھای سبز تمامی آنھايی که با روکش ھای سبز به خيابان ريخته اند، شاکی اند و تنھا شکايتشان رادر برگه ھا و پارچه 

  ...تاريخی شان را در اتفاقات و مبارزات سالھای قبل از دست داده اند و پشت خود را خالی ميکنندۀ حافظ... گره زده اند

مردم ما درون لذت زيبايی شناسی خود به .. تنھا رنگ! چه چيز باعث اين ھم بستگی عظيم شده است؟ مبارزی آگاه ؟ نه

جامعه يافته اند، ۀ ٌذت ھايشان را درون خواست کارگردانان قدرت ميان جو جنسی شدرنگ ھا پناه برده اند، مردمی که ل

دختران و پسرانی که در دفاع از حقوق خود به ھمديگر آگاھی انتخاباتی می ... تنھا برای ارتباطاتی نداشته و محدود شده

  !دھند

ان را درون نفی لذتِ  طبيعی ِ خودبازتاب می معنای اين ھم بستگی در شورِ  مردمی ايجاد شده است، که تنھا آگاھی ش 

دھند، ھميشه در ميان تجاوزات محيط مان مجبور می شويم سکوت کنيم و دوری از رنج را به بھای از دست دادن لذت 

ش آن ی کنيم، بلکه در معنای مبارزاتيھايمان می پذيريم در اين جا ما نه تنھا نقش ديالکتيک دورن جامعه را فراموش م

  .حريف نيز ميکنيمرا ت

خواھيم ديد نھاد ھايی که بادست ھای خودمان ساخته ايم، توان دفاع از ما را در برابر تجاوزات و خواسته ھايمان  

رده است نخواھند داشت، و نمی خواھيم باور کنيم که اين دوری از رنج تا چه اندازه ما را در برابر اين نھادھا ضعيف ک

  . نھاد ھای پيشين ميکنيم  يس نھادی ديگر در راستای دوری از رنج مقابله باسأو در اين ھنگام سعی در ت

  ...خودمان را تکذيب ميکنيمۀ تنھا با تائيد، اراد. ما کامال مشھود استۀ وظيف

ديگر رنگ چه فرقی می کند؟ مکان ھم ؟ درون تلويزيون يا ... آدامس ھايی در دستھايمان و مچ بندھای رنگی با

خيابان، تخمه ھايشان را پوست ميکنند و ۀ  نمودی شده ايم از خواسته ھای کارگردانان موفق که پشت صحنتنھا.. خيابان

  .به تلويزيون خيابانی شان لبخند می زنند

  ...و باز ھم ما به اين بازی ادامه خواھيم داد


