
سلبریتِی شیک و بنفش

عبده کالنتری

 پذیرش نرگس آبیار به آکادمی اسکار به خودی خود چندان اهمیتی از لحاظ هنری یا فنی ندارد، اما اهمیت سمبولیک

  عضو دارد که هم۷۰۰۰آکادمی اسکار حدود . یا نمادین آن است که به گمان من باید نسبت به آن آگاه باشیم

.هنرمندان خوب و هم آشغال کله ها را در بر می گیرد که هرسال رأی آنها برای تقسیم جوائز جمع آوری می شود  

 political) تصمیم به دعوت از نرگس آبیار به حدس من یک تصمیم مبتنی بر نزاکت سیاسی لیبرالی

correctness) ،است که در ترکیب عضویت آکادمی، از تعداد مردان سفید آمریکایی بکاهد و سهمیه ی زنان 

.شاید در پرنسیپ کار درستی هم باشد! این مهم نیست. اقلیت های آفریقایی ـ آسیایی، و ادیان غیرمسیحی را بیشتر کند  

 برای ما، اما اهمیت نمادین یا اهمیت فرهنگی دعوت از کسانی چون نرگس آبیار در چیست؟ در حضور فرهنگی

این ادامه ی پدیده ای. خواص پسند جهانی/طبقه ی متوسط اسالمگراـ  ملی گرا در فضای دیاسپورا و در فرهنگ عوام  

و تسخیر آن توسط موج صادرات« مجلس ترحیم موسیقی پاپ لوس آنجلس»است که ما چندی پیش اینجا با عنوان   

.فرهنگِی جمهوری اسالمی توصیف کردیم

تا همین دو). دو جناحی(همه می دانیم در جمهوری اسالمی سیاست، از جمله سیاست های فرهنگی، جناحی است   

فستیوال های. دهه ی پیش، دستگاههای فرهنگی و ایدئولوژیِک رژیم با تحقیر به نهادهای فرهنگ غربی می نگریستند  

.سینمایی در اروپا و آمریکا مظهر استکبار فرهنگی بود و جوایز اسکار اوج ابتذال هالیوود و اباحه محسوب می شد  

 حضور پر افتخار کسی مثل عباس کیارستمی در فستیوالهای اروپایی و بردن جایزه های باپرستیژ و بوسه گرفتن از

انعکاس این سیاست در دیاسپورا، در کانادا یا. کاترین دونوو بر صحنه، برای جمهوری اسالمی مایه ی ننگ بود  

 کالیفرنیا، همسو بود با احساسات پُست کولونیال فرهنگی، برکشیدن نمایشگاههای اسالمی در موزه و دانشگاه،

«غرب زده»موسیقی سنتی ردیف از لطفی و شجریان تا نسخه های درجه دوم همانها، و همزمان حمله به گرایش های   

!در قصه نویسی، خاطره نویسی زنان ُمدرن، و مظاهر دیگر استکبار و غرب زدگی و ذهنیت استعمارزده

از زمانی که جواد ظریف. اما حاال بیش از یک دهه است که ورق برگشته است و روح ادوارد سعید در قبر می لرزد  

مورد« شاهکار و نبوغ دیپلماسِی بین المللی»امیرکبیر و مصدق ایران شد، از زمانی که تیم ایرانِی برجام به عنوان   

 ستایِش اغراق آمیز اصالح طلبان، سلطنت طلبان قدیمی، ناسیونالیست ها و پان ایرانیست ها، و استاداِن ایرانی

 دانشگاههای غربی قرار گرفت؛ از وقتی که ایرانیاِن تازه به دوران رسیده سرمایه های شان به خارج آوردند یا باالی

دالل وارداتچی، تاجر تلفن همراه به: های غیرمولد برای سود فوری به راه انداختند از همه قماش«بیزنس»تهران   

 جای قالی وپسته، هیپ ستر فناورِی اطالعات، زبل های شرکت های استارت آپ و اپلیکیشن های بومی، دکتر و

 جراح های صنعت زیبایی ودکانهای بوتاکس و لیزر و کوالژن، آقازاده های وزرا و وکالی کابینه ی بنفش، شاخ های



 اینستاگرامی مرتبط با سران سپاه و بیت رهبر، اختالس گرها و دالل های معامالت تجاری تسلیحات و ابزارهای

از وقتی که ملودرام های خوش ساخت اصغر فرهادی در تصویر کردن مشکالت اخالقی. . . سرکوب داخلی   

 نوکیسه های باالی شهر به فستیوال ها و مراسم اسکار رسید و جای کیارستمی و مخملباف و دیگران را گرفت؛ از

و دهها سرویس خدمات ویدئویی و سرگرمی تمام فضای اوقات« آپارات»و « رادیو جوان»و « من وتو»زمانی که   

ی ایرانی دربست متعلق به جمهوری«دیاسپورا»فراغت و تفریحات خانگی را تسخیر کردند، دیگر روشن بود که   

 اسالمی است، یا همان جناحِ بنفِش برجامی که مأموریت طبقاتی اش در پهنه ی فرهنگ، اشاعه ی اسالمگرایِی

.ناسیونالیستِی شیک به سبک اردوغان است

همین دو روز پیش سخنرانی ظریف با دو نقل قول آبدار از مصدق نُقل مجالس! ناسیونالیسم شیعی را دست کم نگیرید  

از معجزات ناسیونالیسم و احساساتش این است که در یک چشم  بهم زدن: بود« الیک»توییتر و فیسبوک با هزاران   

  هم داشته باشیم باز می افتیم چار۹۸ و آبان ۹۶منافع حاکمان و مصالح مردم را یک کاسه می کند و اگر ما صدتا دی 

اگه حاج قاسم نبود تا حاال کردستان و: »است« پرفسور ناموس»این همان تئوری «! حق مسلم ما»دست و پا روی   

خوشبختانه ناموس.« (بلوچستان را استکبار برده بود، اگه حاج قاسم نبود تا حاال ناموس ما را داعش خورده بود  

)جیم الف« (ما»حتا زدن موشک به مسافر خودِی هم باعث رقیق شدن حق مسلم .) خود حاج قاسم عاقبت بخیر شد  

به« ما»و ناموِس ملی « ما»تسلیحات سپاهیان نظام مقدِس شیعی هم حق مسلم ! مسأله ناموسی است. نخواهد شد  

.حساب می آید و نباید از سوی استکبار مورد تحریم قرار گیرد

نیمه عوام پسند امثال همایون شجریان و برادران/شخصیت های فرهنگی این طبقات، در هنر نیمه خواص پسند  

 پورناظری است، در پهنه ی پاپ ساسی مانکن و حسین تُهی و حامد همایون و دهها بسته بندی نظیرآنها از برج میالد

و« نایاک»تا آمفی تئاتر لوس آنجلس، حواریوِن بی شمار جواد ظریف و حاج قاسم در آکادمیای آمریکا وکانادا و   

و شاخ های اینستاگرامی نظیر بازیگران صنعت لچک سینما، و حاال خانم« ِسل بیریتی ها»رسانه های اجتماعی، و البته   

شوهره، ترکیب حاجی بازاری و جوات هیپستر؛ و خوِد خانم، مقنعه ی استکبارشکن با میک آپ پرمالط و یک: آبیار  

اسالم فمینیست ترین دین جهان است»وجب چربی بر سطح آن به سبک لیندا سرسور در آمریکا که گفت،  .«


