
 

  واقعى ارتجاع يزم نمايشى در برابرراديكال

  به بهانه سفر شاهين نجفي به اسرائيل

 

ويو طيفي از آ سفر شاهين نجفي به اسرائيل به دعوت آويو گفن خواننده اسرائيلي و اجراي برنامه در تل
هاي داخلي شعف و شادماني مدياي جريان اصلي و نيز رسانه. برانگيخت هاي مختلف راواكنش
ارتجاعي معنا و اهميت اين سفر را به شكل  ي اولتراهاصد البته استقبال گرم برخي چهره ونيز  اسرائيل

اس .دي.قطعا هر نوع كمك و ياري در جهت شكستن كمپين جهاني بي. سازدخاصي برجسته مي
با توجه به موفقيت هاي اين كمپين و نيزبا ) در اسرائيل سرمايه گذاري و تحريمبايكوت،عدم  كارزار(

ضد دولت  ينپكم حامي توجه به فشار شديدي كه بر فعاالن و بويژه آكادميسين هاي ضد صهيونيسم
هاي مسلط وسيعي از رسانه طيف ويژه تواند مورد عنايتمي وجود دارد در اروپا نژادپرست اسرائيل

گيري كمپين مورد اشاره و ي كوتاه به چرايي و چگونگي شكلدر اين نوشته. بورژوايي باشدنظم 
شود، آنچه كه بيشتر هاي اجراي كنسرت در اسرائيل توسط شاهين نجفي چندان پرداخته نميداللت

 ي اجتماعي و سياسي است كه شاهين نجفي درمورد توجه و مد نظر است تالش براي فهم بستر و زمينه
اين بررسي . يابدهاي اصلي هنر اعتراضي و راديكال اعتبار و منزلت ميآن به عنوان يكي از چهره

  .تر خواهد ساختمختصر فهم اين اقدام ارتجاعي را آسان

آشامي سيري ناپذير همچون خونسپري گشته  سياهش كه از عمر ياضد انقالب آخوندي در چند دهه
ماشين كشتار و تخريبي كه از . ودي و تاراج و حذف و ويرانگريستامان و پيگير دست به كار ناببي

و دستگاه وجه توليد آسيايي و نيز شكل هاي دمترين اليهها و انگليترين سويهادغام و پيوند تاريك
اري و خو سبعيت و خون. سربرآوردو نظم امپرياليستي جهاني داري در بستر كليت خاصي از سرمايه
را در قياس با اعمال خويش  الد دراكوال حاكم مستبد قرون وسطاييو هور ماجراهايفساد اين امر نوظ

سازد و چه بسا كم ذوقي و فقدان  مي كودكان بدل شبانه اي شيرين و جذاب قبل از خواب به قصه
آور دراكوال ي رعبهي آخوند و مال جايگزين واژخالقيت برخي اديبان و نويسندگان باعث شده واژه

ها و ياري گرفتن از مفاهيم علمي ر معمولي با هوش و درك متوسط بدون كاربست تئوريهر ناظ. نشود
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آور را ي هراسپديده اهد بود خاص بودگي و پيچيدگي اينو نيز وجود درك تاريخي غني قادر خو
 ي، فساد و غارت و چپاول گري اين سيستمدم كشاي از قتل و آي ليست و سياههتهيه. تشخيص دهد

- تر و نامرئيي پنهانبس سهل و آسان براي هر ژورناليست مبتدي خواهد بود؛ اما آنچه كه سويه كاري

آيد توانايي شگرف آن در حذف و دستكاري حافظه و نيز پاكسازي تر اين نكبت تاريخي به شمار مي
اي كه شايد ه گونههاي مختلف است؛ بها و نيز هر دستور كار مترقي در حوزهها و توانها و نامامكان

اي نفي كاذب و تقابلي اساس گونهاش در زمين بازي او و بر در اين وضعيت مخالفين جدي و صادق
  . لوحانه بازتوليد و تداومش را ناخواسته و نادانسته پيگير باشندساده

بازگو  )هاي عادي شهروندانفتها و گپ و گها و شوخيجوك(وشي در زبان زندگي روزمره كا
ي فراگير و رسوب كرده تا ي ابعادي تلخ و ناگوار از عمق اين كنترل و سلطه خواهد بود؛ سلطهدهكنن

ز معنايي بسياري اها و بيها و سنجهها سبب دستكاري و تغيير بسياري از مقياسها و رواناعماق جان
راد به مدد بيان برخي ترين گرايشات و افامروزه چه بسا ارتجاعي. گان مترقي گرديده استها و واژدال

اند؛ ي عنوان و لقب مبارز و راديكال جدي و پيگير گشتههاي ضد سيستم شايستهنقدها و لفاظي
ي وسيعي از روي و به قعر خزيدن و به كارگيري مفت و ارزان مفاهيم گستره شوربختانه اين واپس

ي به اصطالح راديكال ي خوانندهقرار دادن نام شاهين نجف. گيردهاي حيات اجتماعي را دربر ميحوزه
وضعيت بيان شده البته به . ويو استاي فهم بهتر ماجراي سفر او به تل آو معترض در اين بستر راهگش

ي مهم است؛ از يكسو مخاطب موسيقي راديكال و ي دو مسئلههاي فراوان ديگر برسازندهمدد ميانجي
 يب و آلترناتيوي ديگر خيلي زود ور نبود رقگير ارتجاع و داعتراضي در اين برهوت و فضاي نفس

و البته اين بايد به وي اعطا كند  را كال و پيشروجايگاه نمادين هنرمند رادي كه آسان متقاعد گشته
گيرد و با هر ترانه و آهنگي كه گاهش را نيز ناديده مي اي ارتجاعي گاه و بيهمخاطب بزرگوار تپق

كند، از سوي ديگر مي ناپذير را تجربه باشد شور و نشاطي وصف ي ارتجاعاندكي فراتر از حد زمانه
شود كه گويا سواي مي كم امر بر اين هنرمند مشتبه در همين بستر تك صدا و بدون رقيب جدي كم
تواند در كسوت متفكر و انديشمند، مخاطب اغلب جايگاه نمادين هنرمند معترض و راديكال مي

دهد به مدد مي زده سازد و به خود اجازه شگفت  مندي دقيق و روشهابا آموزه نوجوان و جوانش را
را  وعدالت ي حقيقتطب تشنهامخ ،ها و ماليان دستگاه حاكمي منبريخطابهوعظ وگيري از فرم بهره

اش در راميصوتي تلگ به عنوان نمونه در آخرين افاضات ارشاد و هدايت اينستاگرامي و تلگرامي كند؛
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كارانه ترين ترين و محافظهبرگزاري كنسرت در اسرائيل، دوستانه به انتقادات وارده به سخگوييمقام پا
ناگفته نماند . خواندگرد مي  تاكانه نقد مشتي وبه به ويژه از جانب فعالين چپ را هنقدهاي ارائه شد

ميانجي ين نجفي به هاي اعتراضي و راديكال بيان شده در كارهاي شاهها و معدود مايهاندك جرقه
گرد پديد آمده است وگرنه شاهين  اري همين فعالين چپ و به قول او مشتي وبارتباط و اثرگذ

هاي بيشتري در ترانهارتباطات، شايد در فقدان اين  يااحتماال هنوز سوگوار عربيزه شدن رستم بود و
ش ها به بزرگيسرائيليكه البته ا(ي ايراني ي ناسيوناليزم عقب افتادهمدح و ثناي كوروش كبير اسطوره

ي همين پيامبر تلگرامي در ادامه. ساخته بود) اندرا به نام او مزين كرده اند و خياباني در تل آويومعترف
ار هيتلر و اي خمينيست، طرفدمنتقدين را عده ناديدني فايل صوتي در جمع رهروان و سالكان

تواند مرزهاي رايج و مرسوم سازي ميو يكسانارزي البته همزمان با اين همخواند و استالينيست مي
هنربند آنارشيست ما گويي با اطالع از يهود ستيزي آشكار نياي . جا كندها جابههتاكي را فرسنگ

كشت سعي در گرمي آدم مي كونين، استاد و پدر معنوي نچايف قاتل كه به خاطر دستاش بافكري
-لوحانه ميشود و سادهصهيونيزم مي دست به دامان  براي اوجبران مافات دارد و براي طلب مغفرت 

پندارد به ياري قسمي آنارشيزم كودكانه و به مدد مخالفت كلي و انتزاعي و توخالي و غيرتاريخي با هر 
. و تحت حمايت امپرياليزم را پنهان سازد ساختهي دولت دستتواند ماهيت نژادپرستانهدولتي مي

كرد كه ي يادآور همان آدم متهوري است كه به قول ماركس فكر ميمخالفت كميك او با هر دولت
اند و اگر اين تصور را از سرشان ي ثقلشوند كه در تسخير ايدهها از اين رو در آب غرق ميانسان

آدم شجاع امروز ما اين بار به جاي توهم ثقل . بيرون كنند از غرق شدن مصونيت كامل خواهند يافت
ت به كار شده و با نفي ذهني آن خيال خود را از هر نوع اتهام همدستي با دولت عليه توهم دولت دس

وطن صلح طلب ما كه از نامگذاري خياباني به نام سازد، جهانسركوبگر و نژادپرست اسرائيل مبرا مي
ي تعريف جديدي از انسان گنجد ارائه دهندهاز فرط شادي در پوست خود نمي در اسرائيل كوروش
ي امپريكال و بدون از ديد او انترناسيوناليست كسي است كه به شيوه. يوناليست هم هستانترناس
پيرو آندره ژيد "و باز به قول خودش   "فهمدرود و قضيه را از نزديك ميكنار مردم مي "ميانجي
 ها وو البته با اين تعريف مشعشع بسياري از توريست "كندي ساحل رو با كف پاهايش لمس ميماسه

داي از اين، تعريف بكر و نو از ج. كندي عنوان و لقب انترناسيوناليست ميجهانگردها را شايسته
ي او به فضاي هاي اعتراضكند چرايي محدود بودن مضامين آهنگبه ما كمك مي انترناسيوناليست

سيوناليست بودنش هيچ شك و ترديدي روا نداريم چون مشكل صرفا نيز درك كرده و بر انترنا ايران را
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ي سواحل مختلف است كه البته به مدد امدادهاي بشردوستانه به زودي اين ي لمس ماسهنداشتن تجربه
صداي  ساوت و جنايتي باشد حتما چنان باق رف خواهد شد و هرجايي كه سركوب ومشكل هم برط

شنيده و سركوب شدگان  هاي ستمديده گانند كه هرگز آه و نالهوالح خواهد خبلند و پرشوري از ص
 .نشود
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