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 گوگوش نویسی بر دیوار آکادمیتحشیه

 

 «هژیر پالسچی»

گرفتار شدن  کند: هراس ازی امتناع را نیز در خود حمل میی نوشتن در مورد آکادمی موسیقی گوگوش، پیشاپیش وسوسهوسوسه

توان از دستگاه در ابتذال عامه. با این وجود از قضا درست با نوشتن در مورد آکادمی موسیقی گوگوش و مانند آن است که می

جلوه داده « غیر سیاسی»های جریان مسلط رمزگشایی کرد. درست آنجایی که همه چیز ساز رسانهپیچیده و ایدئولوژی یکسان

آمیزی سیاسی مسئله را آشکار کرد: در میدان سرگرمی. به ویژه که آکادمی موسیقی گوگوش به شکل کنایههای شود، باید سویهمی

ی جریان مسلط و در یک کالم دم و به یک باره در قامت تمثال بی بدیلی برای آکادمی، تلویزیون، رسانه« آکادمی»با برگزیدن نام 

 حتا اگر ما با سیاست کاری نداشته باشیم، سیاست با ما کار دارد.شود. ساز ایدئولوژی حاکم ظاهر میدستگاه فرهنگ

 آغوشِ بازِ پذیرنده

داری معاصر خودش نزدیک شده است. اش سرانجام به الگوهای فرهنگی سرمایهآکادمی موسیقی گوگوش، در سال سوم برگزاری

برگزیند که پیشاپیش نظم هنجارین )نرماتیو( را از میان کسانی « هنرجویانش»کرد اگر در دو سال گذشته، آکادمی تالش می

داری متاخر تالش کرد عناصری را هم که در نگاه اول الگوهای فرهنگی سرمایه وضعیت را در هم نریزند، این بار با استفاده از

معنای صریح رسیدند، وارد آکادمی کند تا در مقابل چشم مخاطبان نشان دهد که آکادمی، دقیقن در ناشدنی به نظر میهمگون

های بیرون تواند هر عنصر ناهمگون را در درون خودش ادغام و به این ترتیب سویهی آکادمی، چگونه و با چه مکانیزمی میکلمه

 ی آن را حذف کند.مانده

« مشکالتی»ینها دانستند اگان نبودند. آنها میآکادمی این بار بر خالف سابق چندان نگران اندام، آرایش و لباس برگزیده« استادان»

است که حل خواهد شد. چنین بود که برخالف سنت رایج در آکادمی، این بار در میان ده نفری که انتخاب شدند مردی حضور 

اش رفت و زنی که مسلمان بود و حجاب اسالمیکرد یا چنین تصوری در مورد او مینبود و آرایش هم می« مرد»داشت که چندان 

مورد نیاز در آکادمی تفاوت داشت. اینها کسانی بودند که قرار بود در آکادمی غسل تعمید داده شوند « زن»کرد، پس با را حفظ می

 برای تولدی دیگر.

 صدای پای فاشیسم

حذف شده بود. او نه تنها حجاب « هنرجو»های آکادمی، پیش از ورود به اتاق انتخاب همان دختری است که بنا بر سنت« ارمیا»

نمایی را نداشت، ست که حجاب خودش را حفظ کند، بلکه به دلیل همین حجاب داشتن امکان رقصیدن و اندامخواداشت و می

آمد. او تمثال کسی بود که بیرون گذاشته شده است و خودش هم به این بیرون گذاشته شدن آکادمی می« کار»بنابراین نباید به 

که قرار نیست به او مجوز ورود بدهد. وقتی کسی در یکی از داند یهودی جدید وضعیتی است واقف است، خودش هم می

زند، به خوبی آشکار است که از این اش حرف میی مسیحی همسر آلمانیهایش در مورد پذیرفته شدن از سوی خانوادهمصاحبه

« امتیاز»ی، برایش یک یی مسیحی و اروپایپذیرش شگفت زده و شادمان است و پذیرفته شدن او با حجاب اسالمی از سوی خانواده

 شود. محسوب می
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را درون خودش پذیرفت. امتیازی که بنا بود زنِ مسلمانِ محجبه را « ارمیا»با این وجود مدارای اخالقی حاکم بر آکادمی سوم، 

« دیگری» گذارد:ی وضعیت کند و شیفتگی قدم اول ادغام است. آکادمی به خوبی کارکرد اخالق حقوق بشری را به نمایش میشیفته

اخالق حاکم بر آکادمی سوم «. ما»که تبدیل به چیزی شود شبیه نباشد، مشروط بر این« دیگری»که توان پذیرفت به شرط آنرا می

کند، تا با نمایش امکان دیگری نبودن یک ی معرفت متداول جلوگیری مییی در بدنهاز ایجاد هر حفره« ارمیا»در قدم اول با پذیرش 

باشد. « ما»تواند یکی از یر فکر کردن به امکاناتی بیرون از این وضعیت را مسدود کرده باشد. هر کسی که بخواهد می، مس«دیگری»

هایی که اجرای آنها نیازی به رقصیدن نداشته باشد، تداوم های پوشیده و ترانهی آکادمی با انتخاب لباساین کوشش در تمام برنامه

یی که قصد پوشاندنش تواند آن حفرهر فنی و تدارکاتی آن، به خوبی آگاهند که یک انتخاب اشتباه میآکادمی و کاد« استادان»دارد. 

، متفاوت است: احترامی دغلکارانه به زنی «ارمیا»با « استادان»اند، افشا کند. به همین دلیل است که حتا لحن حرف زدن را داشته

 خواهد آواز بخواند. محجبه که می

گشوده شده در آکادمی را تشخیص « امکان»را دارد و به خوبی « ما»دهد که قابلیت تبدیل شدن به یکی از شان مینیز ن« ارمیا»

کند. چیزی در او در شود و حجابش آرام آرام به پوشاندن تنها موهای سر قناعت میتر میهای ارمیا به مرور تنگداده است. لباس

تواند یی که میو اینک ارمیای جدیدی در مقابل ماست، زن مسلمانِ هنوز محجبهحال تغییر است؛ غسل تعمید انجام گرفته 

 نباشد و بنابراین منشا هیچ تنشی در وضعیت نشود.« دیگری»

در آکادمی موسیقی « ارمیا»در آکادمی موسیقی گوگوش فاش شود. پذیرفته شدن « ارمیا»اما هنوز چیزهای بیشتری بود تا با حضور 

های به روشنی فاشیستی های عمومی به دلیل داشتن حجاب، سویهبوکی و حوزههای فیسم و فحاشی به او در صفحهو در نتیجه تهاج

، برخورد با اسالم نیست، بلکه برخورد با مسلمانان است. «ارمیا»ی برخورد عمومی با را نیز آشکار کرد. مسئله« هراسیاسالم»گفتار 

دهد، بدون تردید به ستیز با مسلمانان به ظاهر مدرنی که در مورد خطر اسالم هشدار میدرست به همین دلیل است که هر گفتار 

شوند. کسانی گذاری میشود که با آن تمامی اهالی خاورمیانه نشانخواهد رسید. مسلمان در این نقطه است که به اسم عامی بدل می

اند: آنها در کشوری اسالمی متولد یسم اروپایی قرار گرفتهکنند، خود از پیش در فهرست سیاه فاشکه در این تهاجم شرکت می

ی آنها با فاشیسم، بر پیشانی ایشان کوبیده شده است. آنها اما دستی بی شرمانهاند و داغ ننگ مسلمان بودن، حتا با وجود همشده

« گان فرهنگی و سیاسینماینده»و « نروشنفکرا»های خشمگین را مسئول دانست. مسئول اصلی، توان تودهمسئول نیستند. هرگز نمی

های بی آزار و دمند. حامالن گفتاری که در پس کلمهمی« ستیزیاسالم»ی وضعیت موجودند که سی سال است در آتش تهیه

ی هاآورند که از قضا باید در دفاع از ارزششوند، در چنین شرایطی به یاد نمیپنهان می« الئیسیته»و « سکوالریسم»مخبطی چون 

دفاع کنند. اگر به راستی حرف از فرو کاهیدن اسالم به امری « ارمیا»نظم مسلط که تا مرفق به آن پایبندی و اعتقاد دارند، از 

گان راست و چپ ؟ نماینده«ارمیا»تر از اسالم گرتر و غیرسیاسیتر، نادخالتزدایی از دین است، چه اسالمی عرفیشخصی و سیاست

های یک حزب خیلی کمونیست و خیلی کارگری، از لیبرال« انقالبی»ان نظم سلطانی ساقط شده تا کادرهای سکوالریسم، از هوادار

کنند که حاصل گفتار تولید شده از سوی آنان، سیمای فلسفه خوانده تا روشنفکران دینی، درست در چنین موقعیتی فراموش میخوش

های روزین مسئله به اجماع نظر رسیده است که ریشه و سبب تمام تیرهبخش بر سر ایگفتاری که در غیبت ایده و نبرد رهایی

های فاشیستی خود را در ستیز با مسلمانان به صرف است، چگونه سویه« اسالم سیاسی»مردم ایران، ترکیب بی معنایی تحت عنوان 

چندی بعد، و حتا همین امروز به نوشتن گیرند و از های همیشه پاک خودشان را باال میکند. آنها دستمسلمان بودن، افشا می

اند و در صورت پیروزی فاشیسم دهند. آنان کارگزاران فکری فاشیسمِ آیندههای آتشین در باب خطر اسالم سیاسی ادامه میمقاله

 ی آنان نیز خواهد بود.گیری گفتار فاشیستی بر عهدهمسئولیت مستقیم برآمد و قدرت
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 کمپین دراکوالها

باشد. در واقع بنا بود او مردی باشد که بر اساس قواعد هنجارین « مرد»زمانی که وارد آکادمی شد قرار نبود چندان  «امیرحسین»

اندازد، آرایش یی باشد که در غرب موجود است. مردی که گوشواره مینیست. او به آکادمی آمد تا نماد آزادی دست نایافته« مرد»

ی جمهوری اسالمی به دست یزی که در غرب به دست آمده است و در ایران زیر سلطهپوشد. چهای شیک میکند و لباسمی

پوشیده است، تحت فشار های متفاوتی که میآورد که او به دلیل لباسبه یاد می« امیرحسین»آید. مخاطب آکادمی به همراه نمی

برنامه البته رغبتی برای این نداشت که آشکار کند  اند. مجریکردهخطاب می« تهاجم فرهنگی»گرفته و در مدرسه او را قرار می

های متفاوتی بپوشد اما دست بر یک ترومای جمعی داده است که لباساین امکان را می« امیرحسین»کدام امکانات طبقاتی به 

 باشیم.« امیرحسین»خواهیم گذاشته بود تا آرزویی را تبدیل به آرزوی عمومی کند: ما همه می

را پذیرفته « امیرحسین»داری متاخر، گر دستگاه فرهنگی سرمایهی ساز و کار ادغامآکادمی بر پایه« استادان»هرچند با این وجود 

شد. می« مرد»نباشد که در عرف و اخالق مسلط ادغام شود. او اکنون باید تبدیل به « دیگری»توانست بودند اما او تنها زمانی می

بودن « مرد»نیست و ظاهرن اصراری هم بر « مرد»کرد که قادر است از کسی که بازنمایی می آکادمی باید این توانایی خودش را

را در روزهایی « مرد تنها»باید « امیرحسین»بسازد. به همین دلیل بود که سرانجام « مرد»ندارد یا اساسن به آن فکر نکرده است، 

ی خشمگینی ر در روزگاری که فرهاد آن را اجرا کرد، روایت انسان خستهیی که اگکرد. ترانهکه حمله به او اوج گرفته بود، اجرا می

و در آکادمی موسیقی گوگوش اجرا شد « امیرحسین»شد، وقتی از سوی بود که بر بستر تحول تاریخی داشت تبدیل به چریک می

اندازد، شده است، دیگر گوشواره نمی« مرد»ی کافی تنها به معنای اعالم عمومی ادغام کسی در ساختار نمادین بود که حاال به اندازه

« تریمردانه»تر و های تیرهکند، لباساش کم شده است و در مقابل دوربین تلویزیون نشان داده است که آرایش نمیآرایش صورت

دن را به دست هم فرصت ادغام ش« امیرحسین»خواند. ماجرا درست همین است، گی مییی در رسای مردانهپوشد و اکنون ترانهمی

 کرد آن چیزی نماند که دوست داشت و او چنین کرد.خواست از این فرصت استفاده کند باید قبول میآورد اما اگر می

کمپین تجاوز گروهی به امیرحسین آکادمی »یی با نام بوک کشف شد. صفحهدر فیس« ی وحشتخانه»در همین ایام اما یک 

ها نزدیک به دو هزار نفر عضو داشت و اکنون اعضای آن در عرض چند هفته و تا این لحظه از که در زمان اولین واکنش« گوگوش

آفرین در جایی گرد هم آمده بودند و برای تجاوز گروهی به یک نفر برنامه وحشتپنج هزار نفر گذشته است. هزاران زامبی 

گوییم، در واقع از آن بوک سخن میاز فیس« ما»بوک مستولی شده بود. البته باید روشن کرد وقتی ریختند. وحشتی بر فیسمی

دارد. این بار به میانجی تحریک شدن  یی برای دسترسی به ماگوییم که در دسترس ماست و یا عالقهبوکی سخن میفیس

دیدیم یا بوکی در برابر چشمانمان نمایان شده بود که پیش از این هم وجود داشت اما ما آن را نمیهای جمعی ما، فیسحساسیت

زی و ادبیات ستییی از همجنسگراستیزی، مردساالری، زنپیچیدهی درهمها. این صفحه مجموعهبوک زامبیخواستیم ببینیم: فیسنمی

هایمان، با تجهیزات آماده به شکار جادوگران رفتند. آنها یا به ترینبا شهامت« ما»کیرمحور را به نمایش گذاشت. از میان 

گان صفحه پیغام دادند و یا در صفحه کامنت گذاشتند و سعی کردند با اعضای صفحه وارد بحث شوند. اعضای صفحه در گرداننده

ی خودشان. اما به قرار گرفته است: آن روی سکه "امیرحسین"ی آنها مورد هجوم هواداران دند که صفحهبرخورد اول گمان کر

ی آنها افتاده است، سرعت و احتمالن به یاری یک هوشمندی غریزی فهمیدند جنس افراد عجیبی که به تازگی گذرشان به صفحه

یی نوشتند با ی خود واکنش نشان دادند. بر نمایشگر باالی صفحه جملهازهپنداشتند دارد و به این درک تهایی با آنچه که میتفاوت

و بعد عکس افرادی را که روی صفحه گذاشته بودند « طورما با دموکراسی مخالف نیستیم، با همجنسگرایان هم همین»این مضمون: 

اند، به گان صفحه پیغام دادهیا به گرداننده اندو از اعضا خواسته بودند چون این افراد دیگران را دعوت به گزارش صفحه کرده

را ساختند تا بتوانند با استهزا، « فکرعنروش»ی های آنها حمله کنند، از روی صفحه حذف کردند. و پس از کمی تعجب واژهپروفایل
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و واقعیت ماجرا هم همین بود: اند گان قرار گرفتهکردند مورد هجوم بیگانهحریفان تازه را از میدان به در کنند. آنها احساس می

های هنجارینی بود که آکادمی موسیقی ی فرهنگی اعضای این صفحه همان ارزشهای اصلی وضعیت ما بودیم چرا که پشتوانهزامبی

 کند.گوگوش، و هر آکادمی دیگری، در نهایت آنها را ترویج و تحکیم می

که تهدید و تطمیع موثر واقع نشد، اعالم کردند که اعضای صفحه یک مشت نبرخی از شکارچیانِ ما، عنان از کف دادند و بعد از ای

آمد در منش تمامی آنانی که از دیگران بیش نیستند. این همان زبان خودافشاگری بود که حتا اگر به بیان نمی« دهاتی عقب مانده»

غام دادند و در این صفحه کامنت گذاشتند و سعی گان این صفحه پیخواستند این صفحه را گزارش کنند تا بسته شود، به گرداننده

ی اعضای یی با زبان ویژهبودن عملشان بکنند و یا حتا تالش کردند به شکل متظاهرانه« زشت»کردند اعضای صفحه را متوجه 

نبردی که  صفحه سخن بگویند، وجود داشت: موضعی باالدستی. مشکل اصلی اما حتا همین موضع باالدستی هم نبود بلکه فروکاهی

ها تغییر موضع داده بودند، اخالقی بود. شکارچیانِ ما که حاال به زامبی _افتاد به امری فرهنگی باید در میدان سیاست اتفاق می

ستیز، مردساالر و کیر محور است، هرگز به این توجه نکردند در وضعیتی که هنجارهای حاکم بر آن، هنجارهای همجنسگراستیز، زن

ستیز، مردساالر و کیر محور نباشند. و این تازه مواجهه با خیل د نفر اساسن امکان این را دارند که همجنسگراستیز، زنبه راستی چن

هایی از جامعه اصولن از نگاه بوک دسترسی دارند. بخشی متوسط است که به اینترنت و فیسعظیمی از جوانان عمدتن طبقه

های فقیر جنوب شهر تنها برای یک روز ی شهر و روستاها و محلههای حاشیهر محلهبوک نشینان پنهان است: آنهایی که دفیس

هموفوب بودن یا « امکان»توان ادعا کرد برند. چنین است که حتا میبیشتر زنده ماندن در نبردی سهمگین با هیوالی فقر به سر می

شود، چرا که دسترسی به فرهنگ نیز یت طبقاتی هم ناشی مینبودن و مردساالر بودن یا نبودن امری طبقاتی است یا الاقل از موقع

 خود امری طبقاتی است.

شعور عملی افرادِ طبقاتِ فرودست جامعه، به »نویسد: می« محمد خانی»با این همه حقانیتی در این موضع نیست. مثلن وقتی رفیق 

های افرادِ ها و توهینها، تمسخرها، و بعضاً فحاشیخوردنها، حال به هم دهد، این امر در نفرتآنان جهتِ مخالفت را نشان می

خواهد و بیانی صریح، تمامی آن چه می ی ما، شاید نتواند درطبقه ...طبقاتِ فرودست جامعه به چنین کردارهایی مشهود است

ی، با هر نوع تمایزبخشی طبقات ای استداللی بیان کند، اما شعور عملی آنان، به طور ضمنخواهد را در بیانی صریح و به شیوهنمی

به تمامی در ( ۱).«تنها به دنبالِ آرمانِ برابری هستند، ایشان. شان مخالف استطبقاتی-فرادست، برای تثبیتِ وضعیتِ نابرابری

که  نفرتی. صدای حقیقت نیست، حتا اگر منشا بخشی از آن نفرت طبقاتی باشد، هر شکلی از نفرت. دامان گفتار غالب غلطیده است

فراموش . تواند به دنبال آرمان برابری باشدکند، بلکه آن را تثبیت و تحکیم کرده است، نمیدر خود نه تنها نابرابری را بازتولید می

هر ، در غیبت هر تالش جمعی، آیدنباید کرد که نفرت طبقاتی به همان اندازه که فرصتی برای سازماندهی کمونیستی به شمار می

به . های مادی فاشیسم را تحکیم کندتواند پایهیی برای گذر از وضعیت موجود، به راحتی میو ظهور هر امکان تازهبخش طرح رهایی

ها در یزد توسط مردمی که احتمالن بسیاری از آنها زیر فشار ی افغانستانیتوان از به آتش کشیده شدن محلههمان اندازه که نمی

ی توان از تحقیر همجنسگرایان و زنان نیز دفاع کرد و زیست روزمرهند، دفاع کرد، نمیافقر و بیکاری در حال له شدن بوده

اما چه باید کرد؟ باید با اندرزهای اخالقی علیه نفرت موضع . فرو کاست« ادا و اطوارهای تمایزگذارانه»همجنسگرایان و زنان را به 

: ایمما به دوراهیِ دیرین بازگشته»گوید باور داریم، اگر باور داریم اگر آن اضطراری را که آلن بدیو از آن سخن می! گرفت؟ هرگز

باید به سیاست ( ۲)،«یا بربریتِ اَشکالِ فاشیسم که خودشان از نو ساخته خواهند شد، از مسیرهایی که باید از نو ساخت، یا کُمونیسم

. لی از انضباط که بتواند نظم موجود را واژگون کندیابی و آفریدن اشکاسازمان: بازگشت و دو دستور کار فوری را در پیش نهاد

باشند و به شکل متناقضی با « خوب»خواهد ها میگرای اندرزگو که از انسانی همان گفتار اخالقچیزی که درست به دلیل غلبه

کند، ناممکن به ود میمسد، که حتا به امکان خوب بودن فکر کنندترسیم سیمای شر و سکوت در برابر خیر هر مسیری را برای این
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ی عاشقانه همان ناممکنی که در اوج یک رابطه. اما اخالقِ حقیقت درست به معنای همین ممکن دانستن ناممکن است. رسدنظر می

 . توان به چنگ آوردچیزی غیر از این وضعیت را می: گیردشود و در دسترس قرار میدرخشان می، بخشیا پیکار سیاسی رهایی

 :پانوشت

 :ی محمد خانی در این آدرسنگاه کنید به نوشته  _ ۱

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=344917268951898&id=100003008821930 

 :کتاب دموکراسی در کدام وضعیت؟ از انتشارات منجنیق در این آدرس. ی بابک اکبری فراهانیترجمه. آلن بدیو. نشانِ دموکراتیک  _ ۲
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