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ردهاکُيدوبارهوقالقیل
مهدي گرایلو

اما در برابر ظلم و ستم و پاکسازي نژادي علیـه  ،گاه به سیاست آلوده نخواهد شدعشق و موسیقی هیچ
ها به یاد روژآوا کوك و دستم بر ماشه این شب،هیچ قوم و ملتی سکوت نخواهد کرد. ساز، تنها سالحم

(کیهان کلهر)ست. ه ارد تمام نشدکُهاي سخت ما مردمِاست. روزها و شب

ي ترکیه به مناطقِ تحت اشغال کُردها در سـوریه، از  در چند روز گذشته صداي واحدي در محکومیت حمله
صدا شده و بـه  هایشان همطورعام با دولتها بهرسد. اپوزیسیونزوایاي سیاست به گوش میسطوح و ي همه

پوشی براي اعالم همبسـتگی بـا   ي هنگفت پیژامهاپوزیسیون ایران نیز که سابقهاند، و دفاع از کُردها برخاسته
شـده اسـت.  جـی پـی وايهـاي دزديدلهبوقچیِتر از بقیهسفَنَدارد، پرطلبی را در کارنامههر دهاتی فرصت

آمیزِ حماقتاما خط مشخص است،علیه دولت اسدترکیه ي سالههشتورزيِ تکلیف ماهیت ارتجاعی سیاست
خطر تغییـر  «و » علیه کُردهاهاعملیات ترك«ي آنچه همصداشدن با آلمان و اسرائیل و عربستان در تخطئه

گونه که بهترین حالت، مثالً آندر ست.تر اچندمرتبه ارتجاعی،نامگذاري شده» شناختی منطقهبافت جمعیت
شـود، ایـن اتفـاق    ایران و روسیه و حتا خود سوریه دیده مـی هايدولتو اعتراضات مالیم در مواضع رسمی 

ایـن موضـع   البتـه  شود؛ صورت تهاجم یک کشور به تمامیت سرزمینی یک کشور دیگر تحلیل و تقبیح میبه
چیـز  د، اما احتمـاالً بـرآورد واقعـی دولـت اسـد و متحـدانش       خورها میرین وزارت خارجهبه درد ویترسمی 

هرروي همدلی ضمنی گروه آستانه با خروج احتمالی آمریکا از ؛ بهکنمبه آن اشاره میبعدکه کمیدیگریست 
قابـل  هـاي همپیمانـان اسـد    نشینیِ کُردها، از پشت اعتراض رسمی سخنگوهاي وزارت خارجهسوریه و عقب

مراتـب بـه پرستیِ کُـرد اسـت کـه سـزاوار عقـوبتی      ي قومدربارهماجراي اینها مشاهده است؛ اما قبل از همه
ي ترکیه است.تر از حملههولناك

ي رجوي شباهت دارد؛ اساساً اهل معاملـه  دي بیش از هر سازمان دیگري در منطقه به دارودستهوايپی
رده   کُردیسمپاناست و نرخش هم زیاد باال نیست؛ وقاحت و کراهت توأمانَش را البته از بستر کلیِ  بـه ارث بـ

آسـیاي بـاختري   ي اخیرِسه دههـهاي دوانگیزترین واقعیتدروغگوترین و نفرتترین، طلبکه یکی از فرصت
زند، مثل یـک  نام خود میدزدد و بهکند، تاریخ دیگران را میهاي نداشته جعل می: او براي خود پیشینهبوده

ایگی و بزدلی مرود، بیقیمت با هر جاهلِ سرِگذر که به یک ساندویچ مهمانش کند به خلوت میي کمبدکاره
نعمـتش  فروشـد، و هربـار کـه ولـی    به دیگـران مـی  موروثیاسم شهامت و دالوريِو شفتگیِ ذاتیِ خود را به
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باز هم از پشـت بـه   «کشد که اندازد، او زوزه میهاي خود میاش را جلوي یکی دیگر از سگي کاسهماندهته
هاي تُرکیِ اردوغـان  یر چکمهشدن این زالو زطر لهخاخوردن بهتر از تأسفچیز مسخرههیچ». من خنجر زدند

پـس از تأسـیس از وجـود    الگوي داللت، ایـن نظـام  ي ساختاربخشِ تکرارقاعدهحکمِ بهکه آنویژه نیست، به
هاي آن از قبـل  دلیل باورپذیريِ عمومیِ دروغهمینشود و دقیقاً بهمینیازبیي بنیادگذار خود خارجیِ واقعه

، نـد ها بـه آنهـا بخشـیده بود   نازيهاي آدمسوزيِها از فرصتی که کورهصهیونیستمثالً ؛شودتر میهم آسان
برمن بـراي  یک اَهدفمنداستفاده کردند؛ این تولید» قربانییهوديِ همیشه«براي تولید و تمدید ابديِ تابوي 

بخشی به فعلیت یک نظام معنایی معین، و تبعاً به داشتنِ واقعیت روانیِ تروماست که کارکردش تداومدورنگه
اش مقدرات عقیدتی و سیاسیِ آن است؛ با ورود به ساحت زبـان، ایـن ترومـاي مؤسـس از واقعیـت تـاریخی      

پایـه  ي همان زبان خواهد بود و بـرین گسترانهپس خود تروما محصولِ عملکرد پسشود، زیرا ازینمستقل می
کنـد. در ایـن وضـعیت و در برابـر عملیـات      تعویض میروانینیرومندترِ فعلیتبیرونیِ خود را با یک واقعیت

دهنـد، حقیقـت  شناختی ارجاع مـی ي تاریخی به یک انسداد روانایدئولوژیک تابوهایی که بیش از یک واقعه
ي کنـد؛ در فرجـه  هاي میدانی، از خالل یک مقاومت یا لجبازي ایدئولوژیک بـروز مـی  پیش از آغاز رویارویی

یک مصادیق اعـالنِ تعهـد بـه شـعائر     اي که از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز براي بازخوانیِ یکهفتادساله
ایـم کـه در   نکارناپذیرِ حقیقتی بـوده هرحال ایهودستیزي گشوده شده است، شاهد جوانبِ گاه کژدیسه اما به

بـه  هرچـه . ي عموم را از کـف داده اسـت  شدن در فاهمههیئت نژادپرستی و تعصب دینی فرصت بازشناخته
یک نظام داللت طبـق قاعـده کـار    چطور وقتیبینیم که توانیم بآییم، با چشم غیرمسلح هم میمعاصرتر می

ي تـوجیهیِ تشـکیل   هایی که قرار است پایهند: آوشویتسککند، تروماي مؤسس خود را خودش وضع میمی
ي تکلم بـه زبـانِ   در سوریه شوند، وجود خارجی ندارند، بلکه نتیجهکردستاننام اي بهشدهي حفاظتمنطقه

مسـروقه  وسـایل  تر و بـا  بسیار ارزانند تأسیس را از مجاريِوهمان رديوايپیاند. اکنون ي کُردينتراشیده
و زنـد میانگیزي خود را به نفهمی طرز حیرتبهاو يیحانهوقدواعیِ برابر سدمعبرِدر جهان ، وکندمیتکرار 

هاي این ودبنگاز دروغکشد. توهین و تحقیرِ رساي تابوهاي مبتذلی کههایش هورا میصدا براي شیاديیک
اي پاتک سیاسی و ایـدئولوژیک، وظیفـه  شدن است، فراتر از یک موجود حقیر در ابعاد گسترده در حال جعل

قط مـی      اخالقی براي دفاع از حقیقتی شـود؛ ایـن   ست که تحت عنوان نژادپرسـتی همیشـه هنگـام تولـد سـ
نفـس منـدرج در   لحاظ جوهري بـا سـالمت  شود، اما این اتهام بهاخالقمندي امروز به کُردستیزي ترجمه می

گـرم بـه حماقـت عمـومی،     قاحت مسـلّح بـه تفنـگ و پشـت    موضعِ یهودستیزي تجانس دارد: در برابر یک و
قدر وقیحانه است.یک بدیلِ همانترین خاکریزْمستحکم

ي داعش و مشتقاتش درصورت خـروج  ي احتمال عروج دوبارهدربارهاصلیجریانوقالِ خط تبلیغیِقیل
تحلیلگـران  قبـال و تکـرارِ   مـورد ا طور گسترده که بهخطیي ترکیه ــ آمریکا، تضعیف کُردها و نتیجتاً حمله
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شکست داعش که گویا استوار است و آن اینباطليمفروضهبر یک اي لیبرال و چپ قرار گرفته است ــهفلّ
از آن است ترمبرهنبودن این فرضبوده است. امروز دروغآن ي حضور آمریکا و مقاومت کُردها در برابر ثمره

سوم خاك سوریه بیش از ي کُردها بر یک؛ سلطهاحضار شهود باشدیابه احتجاج که براي قبوالندنِ آن نیازي 
تصـادم قلمـروي داعـش    دردسـر و بـی  دنبال آن تصرف اغلـب بـی  زدوبند آمریکا با داعش و بهحاصلهرچیز 

فـتح  ان تسوجب موصل را با دابهوجبانگیز داعش در حفظ ست لجاجت حیرتدي بود؛ کافیوايدست پیبه
پـس از  کنـد:  دیگـرِ نقـاديِ قـالبیِ لیبـرال و چـپ تکمیـل مـی       مقایسه کنید. این دروغ را یک شـیاديِ رقه 
هاي لیبـرال و چـپ،   ي اپوزیسیونوکم همههاي آمریکا، اروپا، اعراب و بیش، دولتاز غربترکیه گیري هفاصل

بق دارد  بـه یک کارکرد عطفاند که دولت اردوغان را از منظر کُردها تماشا کنند. این ترفندمتمایل بوده ماسـ
ي ترکیـه در  ي اولیهتفاوتی خود درقبال مداخلهجانبه یا بیهمههمراهیِي جهانیاین جبههآن کمک با که

ي یافتهترین مجراي واریز پیوسته و سازمانمرزهاي ترکیه امنکه ایلغار سوریه را فراموش کنند، یعنی زمانی
که زمانی کانونِ تُرکیِ امیدواريِ اروپا و آمریکا » ارتش آزاد سوریه«فرصتی شد تا اوباش به داخل سوریه بود. 

اَش تبدیل شود. ايقمار منطقهي غرب و اَخورِ هرروزهکشیدن اسد بود، به فُحشي عرب براي پایینو اتحادیه
خـود را  سیاست ي کثیف رهچهبا هر اوباشی را دارند، استعداد گاوبنديطور مادرزاديکه بهپرستان کُرد قوم

ارمغـان  جمعـی برایِشـان بـه   اي که این فراموشی دسـته جانبه از امکانات معنوي و راهبرديدر استقبال همه
کـرده  تا کتف در منجالب سـوریه فـرو   تا امروز، ترکیه دست خود را 2011از سال آورده بود، آشکار کردند.

از بدو تهاجم جهانی به سوریه، آماج اصـلی سیاسـت   نباید فراموش کرد که اما است؛ این بسنده روشن است، 
پ اي که به نمایندگی آكهاي آدمکُشیردها که خود حکومت اسد بود و دستهنه کُاین کشوردر کالن ترکیه 

وارد این کشور شدند، بیشتر از هر چیز متوجه دمشـق و محـور مقاومـت بودنـد. امـروز سیاسـت جهـان بـا         
در سـوریه را  » ارتـش آزاد «ي آنکارا و سالهتر اعتبار حاصل از افشاي فساد عملکرد هشتتمامهرچهگستاخیِ

تـرین  حیثیـت ي یکـی از بـی  ــ که زمانی جناح اصلی مورد حمایت غرب در این غائله بودنـد ـــ بـه خزانـه    
ریزد. ه، میکرده در جغرافیایی که مفت و مجانی از همان بلبشو غنیمت بردهاي جاخوشجنبنده

هاي مورد حمایت ترکیه در بخشـی از شـمال سـوریه کـه     امکان بازگشت توازن قوا تاحدي به نفع گروه
رسد این مالحظه موردتوجه روسـیه و ایـران   نظر نمیي کُردها بوده منتفی نیست، اما بهچندسالی زیر سلطه

در برابـر  ایـن دو کشـور  هـاي  خارجهم وزارتتر از انتقاد مالینبوده باشد، وگرنه احتماالً شاهد واکنشی جدي
کند و برداشت من این است کـه در  حرکت اردوغان بودیم؛ نوع برخورد دولت سوریه این فرض را تقویت می

بـراي تصـرف قلمـرو و ایجـاد     کُردهـا  ناپذیرفروکشحرصِآمریکا و مهارنشدنیِنظامیِ حضورِوضعیت فعلی
از تـر  در خـاك خـود را خطرنـاك   گونـه اسرائیلدولت مقدمات ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک تشکیل و قوام یک 

ریق آستانه تا حدي قابـل مهـار   که افسار ترکیه از طویژه آنداند، بهاش میحضور نظامی ترکیه در نوار مرزي
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استقرار ارتش سوریه درصورتهیز ارتش ترکیه براي ورود به منبج اعالم پرخبرهایی مانند حاال است و همین
هرحـال ایـن واقعیتـی    به.هستندبرآورد احتمالیهمین مؤیدي روسیه) در آن (احتماالً با هماهنگیِ دوجانبه

ي مقاومـت، امـروز   مسلّم است که هدف اصلی سیاست ترکیه در سوریه، یعنی حذف اسـد و تضـعیف جبهـه   
از طرفـی  قابـل احیـا نیسـت.    خیلـی  انـداز واقعـی وضـعیت،    ي چشـم ورده اسـت و برپایـه  مطلقاً شکست خـ 

برخی از ناظران همدل با تاصراحت کُردها در اعالم خواست برکناري اسد یا جدایی از سوریه باعث شده عدم
هـا و  علیه وهـابی بالقوه مؤتلفکمتر یا حتا یک عنوان یک خطر مواضع روسیه و سوریه و ایران نیز آنها را به

هست ایـن  هاي میدانی نیز مطرح است، اما هرچهي اولویتشان درنظر بگیرند. البته مسئلهالمللیحامیان بین
ي ورزيِ شـیادانه ي اصلی سیاستربطی به مواضع سیاسی واقعی کُردها ندارد بلکه اتفاقاً شاخصهصراحتعدم

ي بلندمدت جنبش آنها، یعنی تأسیس یـک دولـت   رنامهپرهیزي نافی ماهیت راستین باین صراحتآنهاست.
صـریح  اسدستیزيِتر از گستردهمراتب اش بهتهدیدکنندهاسرائیلی نیست، ماهیتی که دامنه و پیامدهاي شبه
حـاال بـر   یک عقبگرد از غـرب بـه روسـیه را همـین    سرشکستگی که داغِ ستاردوغانیيباختهموضوعیتاما 

در نوع برخورد با دخالت اخیـر ترکیـه چیـزي    حتا اگر تخمین روسیه، سوریه و ایران همهبااین. پیشانی دارد
بدون هیچ رودربایستی با تعارفـات  بر این گمانه تأکید قوي دارم: همچنان ، من غیر از این واقعیات بوده باشد
ي پرورش و گسترش نهفته و بطئیِ جنـبش صهیونیسـتی و نتـایج    استناد تجربهضدترکیِ رایج این روزها، به

بود که حضور مستمر طور راهبردي هوشیار بهموجودیت اسرائیل در نظام سیاسی جهان، باید ترِمقیاسبزرگ
و چـرخش موقـت  تـر از  در درازمدت بسیار خطرناك،در سوریهکُردقومگراییِي شدهحسابگُستريِ و ریشه

است.این کشورمناطق شمالی از نیروهاي نیابتیِ آنکارا در بخشی نفع توازن قوا بهيمهارشده

*                   *                 *

سطوح گوناگون جامعه که برداشت خـود از چیسـتی   عواطف ار معنادشده از غلیانِهاي ثبتصحنهدرضمن،
کنـد و از  تولیـد مـی  اند که خود شووینیسم کُردهایی شکل دادهروایتکُردایتی در سوریه و عراق را در متن 

کند، به جهان مخابره می»ي بزرگخاورمیانه«المللی ملتزم به تشکیل ي بینجبههآورِسرسامطریق تبلیغات 
تاراسـت  مواضـع کلیـت چـپ   در تکمیـل ؛ گـردد هاي قـومی بـازمی  ي تولید اردوگاهیک پدیدهي استتبه الیه

وشـلوارِ  جـاي جهـان گـاه کـت    مپنیسـمی کـه در ایـران هـم مثـل همـه      لي ورآمدهالي و لجنِ اپوزیسیون، 
گـوش  ،مشـخص ؛ به دالیل به همین الیه تعلق دارداساساًکند،ها را بر تن میها و مطربورزيِ تودهسیاست

يدهندهنشانتفاوت شده است که هاي شهر بیدر خیابانروژآواچون الفاظ رکیکیجامعه نسبت به شنیدنِ 
ذوقـیِ  ، وجهـی از فراینـد  درواقع این تباهیِ کیفیت کلیِ حسانیت انسـانی ست.عفتی عمومیشیوع نوعی بی

باخته، نزدیک به سلیقههمین گوشِانجامد؛ مثالً می» ملت کُرد«که به تولید اضطراريِ مفهومِ ایستقهقرایی
وقتـی  پسـندد.  عنوان موسیقی عـالیِ ایرانـی مـی   بهي کلهر را کیفیت کمانچهسروصداي بیدو دهه است که
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اي افتادم که دو سـال  یاد پارهبه ، خواندمشنبه بیستم مهرماه ایراني شده از کلهر را در روزنامهي نقلجمله
ي اصلی نگارش ایـن یادداشـت کوتـاه،    از دکوئیار آورده بودم. انگیزهبرادران بازگشته ي پیش در شروع مقاله

قـانونیِ  هـاي نیمـه  بازدیدهایش از نمایشـگاه شرحي دکوئیار آن خاطرهانگیز این دو نقل بود؛ شباهت شگفت
جـور  سـرديِ او بـود از شـوق دهـاتیِ یـک     بود و درواقع ستایشِ جنگهنرمندان معترض شوروي هاي نقاشی

آفـرینش  «ي زیادي از مفهـومِ فرویـديِ   تردید فاصلهها، که بییافته براي انعکاس در رسانهشووینیسمِ جهش
ي حضور در مسکو در دوره": شددارد. آن خاطره با این دو جمله آغاز می» چونان تالزم ناخرسندي و واالیش

ام، گونه که هرجا خدمت کردهي مردمان روس را کشف کردم. همانالعادهمقام سفیرِ پرو]، خونگرمیِ فوق[در 
ام که پیونـدهاي  ام و به این کشف رسیدهشناختیِ زندگی جستجو کردهصداقت و آزادگی را در سمت زیبایی

ي حرارت نیز به بهانهران بازگشته برادي مقاله. "ظریف هنري تنها زیر ظاهر خاکستريِ سازگاري وجود دارند
پرسی کُردهاي شمال عراق ایجاد کـرده بـود، نوشـته شـده بـود و مـن احسـاس        ي همهاي که غائلهگسترده

ي یک سـامان  شدهپرستیِ نوعیِ مناطقِ استحفاظی و وضعِ سفارشکردم که ربط مستقیمی میان این قوممی
انی مـی  یکیِ مراکز ثقلِشناختی که به بازتوزیع ژئوپلیتجدید زیبایی شـود. یـک   انجامـد، دیـده مـی   امرِ حسـ

شـناختی و شـنیداريِ   ریخـت جوانـب  شناسی و حرکتاي با تمام العادهفوقهمسنخیسلیقگیِ پیگیر که کج
ي اي با یک ساختار اردوگاهی در مناطق ویژههاي قومی و عشیرهگروهي، براي تعبیهداردفرهنگ کُردها شبه

براي مشتاقان آشـنایی بـا   ود رسجور مواقع صداي ساز و نقاره به گوش میکند؛ معموالً اینمیامنیتی عمل 
ه آنچـ امـا  د. شـو برگزار میها بشقابها و کاسهزیرپوشباري از مصیبتنمایشگاهشده، تفحصاین فرهنگ تازه

هاي قومی و بومی یک گـروه یخودویژگدریغِي بیعرضهمانَد این است که این معموالً نادیده میمیان درین
شـده متمـایز کنـد،    جمعیتی که ظاهراً در صدد است خود را از کسانی که تاکنون با آنها اشتباه گرفتـه مـی  

هـاي آیینـی در یـک    ترین اندامـه ناپذیر جهانی براي تلفیق و آمیزش ناهمگوندرواقع با یک گرایش مقاومت
تـري ورزیدهآشناییِدستگاه ایرانـنی که با موسیقیِ ردیفکساشود؛ ضدفرهنگی تشدید میدلوزيِي ملغمه

ي او مایـه ست کارهاي نهایتاً میانکافیبارههرگز آهنگساز قابلی نبوده و درینکه کلهرداننددارند، حتماً می
ابوالحسـن صـبا   فـرد منحصـربه هـاي  ها و دوضـربی و با چهارمضرابمشکاتیان و لطفی نظیربیهايآوازيبا 

هـاي  پدیـده بـراي تولیـد  هـا  در همـین دهـه  بـه مـوازات رونـدي کـه     که توجه آني قابلنکتهد.شومقایسه 
فقـر  سـعی کـرد   نامم، او میالمللیبینبومیهايمجموعهآغاز شد که من آنها را وغریبیشیزوفرنیک عجیب

این پوشـش از  ؛دپوشانَبشنوندگان بر» موسیقی تلفیقی«ي نامیمونِرا با واردشدن به عرصهموسیقایی خود 
پسـند  شناس مشکلترتیب که اعتراض احتمالی چند ردیفي مخاطب فراهم شد، بدینطریق گسترش حوزه

اش المللی و التقاطی تـازه کیفیت ایرانی و خارجیِ کارهاي بینتوانست در غوغاي انبوهی از شنوندگان بیمی
هم دست به تجربیـات مشـابهی زدنـد کـه     آورتر هاي نامنبود و چهرهالبته او در این آزمایش تنها محو شود. 

ایـن  بـار شـنیدن را هـم نداشـتند.     اش فقط انحطاط هنري آنها و تولید خالتورهایی بود که ارزش یکعایدي
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وحال اجراي موسیقی براي حسکلهر نیزشدت شبیه سیر تحوالت بالکانِ پایان قرن بود و کارهاي واقعیت به
کنتـرل  ي حائل و تحتاهی در یک منطقهاردوگکه از وسط میدان جنگ بهندرا داشتي ازدهفالکتگتوهاي 

هـا از میـان   تقریباً همیشه از گروه انتظاماتی که این جماعتاند. هکوچ داده شدملل سازمانآبیِنیروهاي کاله
کنـد، سـازمانی بـا یـک     انتخـاب مـی  ها آبیي کالهو ارتباط با فرماندهوفتق امور درون اردوگاه خود براي رتق

اي تاریخیبا ذکر نام اش را جغرافیاییاولین اقدام دیپلماتیک خود مختصاتآید که در ي ملّی پدید میداعیه
اي بـه شـور  شده، هاي گذشته با آن شناخته میهاي قومیِ ادواريِ سدهکه این منطقه پیش از آغاز پاکسازي

ي شـوراي  راسالت در دبیرخانهثبت رسمیِ این ميوجودآمده درنتیجهبههاي قومیتدهد. امنیت گزارش می
بـار کوشـیدند   دهنـد کـه نخسـتین   ذوق قرار میهاي تعدادي آدم صاحب، مبدأ تاریخشان را در تالشامنیت

توانست به تعامل میان آنها تنها میترین القاعده انسانیرا ارکستراسیون کنند که علیناهمسازسالیقی چنان
هاي تندرو براي کنار گذاشـتن ایـن زبـان و    ایم که تشویق مکتبیما فرض کردهزبان مسلسل صورت پذیرد.

، چون مرجع اصلی آمیزتر الزاماً دعوت به رعایت انسانیت دیگران نیستزبانی صلحبهگفتندرعوضِ آن سخن
سـوار بـر   انگـارِ ي خودمطلـق دینوارهیکنیازمند؛ البته این فرضاستوفقط انقالبفقطتعریف این انسانیت

ي هـاي اولیـه  هسـته فـوراً  هاي تلفیق هنـري،  است که در وسوسهدو هزارسال اخیر هاي بزرگ تاریخانقالب
از یکـی جاي رجوع بـه همثالً تاریخ جعلی کُردها بدرنتیجه دهد. شرکین را تشخیص میاختالط با فرهنگ م

آغـاز  المللـی  ي بـین جشـنواره نمایشگاه هنري یا یک ي شبیه از چیز، هاهاي برآمده از آن انقالبروایتکالن
ي ، یـک جاذبـه  حاصـل ناهمـدانگ زنـد و بـا تلفیـقِ اصـوات     شـود کـه در آن هـرکس سـاز خـود را مـی      می
آزاد از سرکوبِ یـک  ملیتدارند کهاصرار و دکوئیارشود؛ آنها مانند کلهربسِ گردشگري ایجاد میـوـبارـیک

با حذف عملکرد محـوريِ سـرکوب در ایـن    اما ؛چیزي جز همین تجربه نیستالجرم سوژه/فرهنگ مرکزي،
عنوان یک تجـرّد، در  ناپذیريِ انسان بهاز همبوديِ بهینه، دچار دردسرِ پسامدرنیستیِ تعریفروایت الکالئویی

انتظـار اسـت کـه مثـل هـر عنصـرِ دیگـر فرهنـگ ایرانـی،          قابـل درعوض،؛ شویمموزائیک قومیِ اوجاالن می
، اما نباشدپذیرتلفیقايیایرانبا هیچ موسیقیِ غیرنیز ردیف آوازي ایرانفواصلِ گوشنوازشناسی و نظامگوشه
سیاسـی  موضعیپژوهش، تمایزِ قلمروي موردافالتونیِ ذاتیتندگی یا کمال، بسفرضِ گذشته از تعصباین 

با شـعارِ  ها و ي قلمروزدایی به زیر پرچم گفتگوي جهانیِ فرهنگنیز هست، چرا که در آشوبِ حرکات عدیده
ایست کـه در  گرایانهملیکاريِمستلزم محافظه، ي قرارداديمرزهاورايگوناگونسالیقآمیزشغیربهداشتیِ 

ي دربـاره افتـاده شمارههاي بهسفَهمچنان با نَکند،بندي میاي منسوخ طبقهعنوان پدیدهعصري که او را به
سـاز خـود را بـراي    تقریبـاً بـه همـان ترتیبـی    کلهر :دهدهاي العالجِ مقاربتی هشدار میخطر شیوع بیماري

چندسـال  کوك کرد کـه  موسیقی هندي و آسیاي خاوريادوات بددست ذاتاً ناکوكهمنوازي با غیژغیژهاي 
بـه جهـان   ي دیگري از ایـران  چهرهکوشید در نیویورك میها خاتمی با پیشنهاد گفتگوي تمدنتر از آن قبل

روي دیگـرِ  بـرخالف تصـور خـاتمی،    شوند: دانیم که این مسائل به مفهوم ضدانقالب ختم میمی. نشان دهد
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واقعیـت  اگـر نیست و اصوالًبا جهان مطلوب وجه ارتباط هیچیک انقالب، بهي تأسیسِدقیقهتعصب عقیدتیِ
پایـه  و بـرین سـت اقتصاديهرچه باشد در واپسین وهلهدیگر چیزي جز صدور انقالب باشد، با جهانْارتباط 

ي نمونـه نیت دارد. این حقیقت پس از آن حسناجراي ست که درختیار کسیخارج از اآنمعنابخشِ نِ ارکاَ
ي چهـره » روي دیگـرْ «کـه آن  زمـان روشـن شـد   چـون همـان  ،نداردش دوبارهآزمایگورباچف دیگر ارزش 

همیشه هاي کُردي در سوریه و عراق،مسئوالن انتظامات اردوگاهموجوداتی شبیه .استیلتسین فرد منحصربه
یـک  ناراضـیِ  اَتبـاعِ  اَغیار بـا  ي مشکوکی از تعاملِ : به جلوههاي واقعاً موجود نیاز دارندتمدن» روي دیگرِ«به 

هرگز به سیاسـت آلـوده   عشق«دهد کهاین توهم مسخره اعتبار میبهکه ، طلبانقالبیِ تمامیتروایت کالن
مرکزگریـز از قلمـروي ایمـان بـه قلمرویـی کـه در آن       عواطـف آزادانتقالِست برايحملیبلکه م» شودنمی

انهـدام  .کننـد یـک انقـالب اقتـدا مـی    روابط انسانی به مرجعی غیر از مقدساتپردازيِمشرکان براي مفهوم
ست که ملکـوت بـراي   پوشِ یک جانی، کمترین تاوانیزیر زنجیر زرهسازوکارها و مجاريِ منحوس این انتقالْ

شده مقدر کرده است.این شرارت عاطفیِ بزَك
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