
 

 

  

 
 

 

 

 رویداد ژینا
  

 
 حامد موحدی

 

گذرد.شدن می-طور کلی[ اقلیت بودن، همواره از خالل نوعی زنها، یا ]بهی شدنهمه  

 دلوز و گواتاری

هم های مقوم اکنون را بهو نسبت مرگ ژینا یک رویداد بود. رویداد همواره به امر نو گشوده است
شود و شود، جهان جدیدی گشوده میها واقعیت جدیدی ساخته میریزد. با به هم ریختن این نسبتمی

گریزد پذیر میبینیکند، از قوانین پیشیابند. رویداد همواره ما را غافلگیر میهای جدیدی تقویم میسوژه
آید. رویداد یک شکاف است، شکافی در واقعیت، سرمان می و درست وقتی که انتظارش را نداریم بر
، شکافی در ساختار. رویداد وضعیتی ناپایدار و نامتعین است و شکافی در سوبژکتیویته، شکافی در زمان

مندی خاص خود، یعنی سابقه گشوده است. رویداد با زمانهایی بیتعین به امکانی همین عدمواسطهبه
 گشاید.ی نویی از امر ممکن را میشکافد و عرصهنظم روزمره یا کرونوس را میکایروس، زمان خطی 

های تحت انقیاد را از مرگ ژینا یک رویداد بود. شکافی عمیق که ناگهان ساختار صلب واقعیت و سوژه
دادن رویداد قائم به هیچ زمانِ گشودگی به امر نو. روی-هم گسیخت و خیابان را بدل کرد به مکان

رویداد  سزاوارگفتن به رویداد ما را گفتن ماست. آریرویداد در گرو آری« تحقق»ای نیست. اما هسوژ
کند. ما به مرگ ژینا آری گفتیم و رویداد محقق شد. آری گفتن به رویداد یعنی اجازه دهی رویداد تو می

ویداد قرار دهی. یعنی را تسخیر کند. یعنی خود را تمام و کمال در معرض فشار، تعرض و برآشوبندگی ر
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سوژه را به آغوش بکشی. به مرگ ژینا آری گفتیم، -و شکاف جهانات را به انتها ببری توان اثرپذیری
مان ی یک مرگ ما را درنوردد. یعنی تنیعنی گذاشتیم تراژدی استثمار بدن زن در ما رسوخ کند و فاجعه

های انقیاد و استثمار متصل کند. ی شکلما را به همهی احتضارِ زنِ کرد به شکاف رویداد تن داد تا صحنه
گفتن به رویداد یعنی یی جدید بسازد. آری«ما»ی کشتنِ زندگی ی واقعیت برهنهیعنی گذاشتیم تجربه

است( به ما سیلی بزند، ما را گیج و « زندگی»)که اتفاقا در لغت به معنای « ژینا»ی زنده-گذاشتیم بدن نا
سوژه افتاده خیانت -که دیگر نتوانیم به شکافی که در جهاناز درون حفر کند، طوری مستأصل کند، ما را

 کنیم. 

رگی مآن را  ویفتاده توانستیم با خود بگوییم اتفاق خاصی نبگوییم. می« نه»توانستیم به واقعه مرگ ژینا می
چندان  ، نهان پرتعدادچندان با اهمیت، نه چندبه حساب آوریم مثل هزاران مرگ دیگر، مرگی عادی، نه

مرگی  بود، ای عیان و طوالنی رخ دادهسنگین. مرگی که نه مرگ یک مبارز سیاسی بود و نه زیر شکنجه
تقل از مختار است و مسیافت. رویداد با اینکه خودصورت، رویداد ژینا تحقق نمینسبتا عادی. در این

های یسممکان ها نیاز دارد وگرنه البالی انواعها و بدنگویی سوژهیافتن به آریسوژه، اما برای تحقق
گویی ما ریآها نیازمند است و این گویی سوژهرود. رویداد به آریسرکوب، انکار و فراموشی تحلیل می

 کند. ما به فاجعه آری گفتیم و سزاوار رویداد شدیم.را سزاوار رویداد می

های تجربه و شد. اما پیش از رویداد، بسیاری از افقرویداد ژینا روی داد و ناگهان هزاران امکان گشوده 
عیار را از حلی تمامتواند راهآید نمیمی مان کشی جهان و زباناند و دانش ما که تا آستانهآگاهی بسته

دهی کرد. توان جهان پس از رویداد را تصور، تجویز و سازمانجیب بیرون بکشد. پیش از رویداد، نمی
معناست اگر تصور توان شعار ساخت. بیو توسری می معناست اگر بگوییم با روسریبی پیش از رویداد،

معناست که ادعا تواند ملتی و جهانی را به حرکت آورد. پیش از رویداد، بیکنیم مرگ یک ناشناس می
ادن، با تواند دعوتی شود به مبارزه. اما رویداد پس از رخ ددراز کردن دختری در حال رقص میکنیم دست

پذیر هایی نو را رؤیتکند، عرصهشماری را تکثیر میهای بیسوژه، امکان-افزودن بعدی جدید به جهان
شود و کند. تنها پس از رویداد است که آینده ساخته میسابقه را پدیدار میهایی بیحلکند و راهمی

یا اپیستمولوژیک نیست. رویداد صرفا شناسانه گیرد. البته رویداد اتفاقی معرفتگذشته معنایی دیگر می
شناسانه یا پذیر کند. رویداد اتفاقی هستیعینک جدیدی نیست که امکانی از پیش موجود را برای ما رؤیت

کند و پس از آن چیزهایی که در جهان انتولوژیک است، از آن حیث که واقعا بعدی به واقعیت اضافه می
کند، یک شوند. رویداد در جهان صلب شکافی ایجاد میپیش از رویداد ناممکن بودند، ممکن می
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حلی پیدا کند. گشودگی در واقعیت یکدست و منسجم، تا یک بحران، یک فاجعه، یک مسئله راه
اند. اند که به جهان اضافه شدهشوند، موجودات جدیدیهای جدیدی که بعد از رویداد پدیدار میامکان

 ن گوش سپرد. پس باید به رویداد آری گفت و به آ

ی تحتِ سلطه واسطهی عریان و بیعجین است، یعنی با تجربه« شدن-زن»ای البته هر رویدادی با گونه
ست، اثریت گذرند، چرا که مردانگی همواره نمودار اکشدن می-ها همواره از خالل نوعی زنبودن. شدن

آغوش است. اره با سلطه هماست. اکثریت همو شدن-که هر شدنی، در واقع، نوعی اقلیتدر حالی
گاه ر جایداکثریت، حتی اگر از لحاظ کمی و آماری در اقلیت باشد، با ایجاد ساختار سلطه خود را 

شدن، -رود، با زنشدن پیش می-چپاند. پس شدن، دگردیسی بنیادین و انقالب تنها با اقلیتاکثریت می
ن به ی گفتدن با همه نمودهای اقلیت، با آرخیابان شدست شدن و همشدن، ... با هم-شدن، کارگر-کرد

است،  یتِ اقلیتزن موقع«. آزادی»و « زندگی»سابقه، توانا شدن به های بیرویداد و توانا شدن به امکان
دن ش-مه زنینا هها، به استثمار و انقیاد بدن. در رویداد ژدهی ساختاری بدناشارتی به اسارت و سازمان

تم اض به ساعتردر ، هم کنندرا مطالبه میزندگی  حقِ ی عریانِ سلطهجربهرا از سر گذراندند و با ت
ود موجخواه های گوناگون زندگی. در ساختار تمامیتها و امکاناعتراض به کشتن شکلدر طبقاتی و هم 

 زندگی-ناعنوان یک ها همه بههاست و باقی زندگیفقط یک فرم از زندگی الگوی همه زندگی
اند، زندگی کردنِ آزادخواهان  شدن-های معروض زناکنون این بدنشوند. خریب میگذاری و تارزش

ذف حای که توسط ساختار هر زندگییا  ، ...(،جنسیتی اقلیت قومی، اقلیت دینی، اقلیت) اقلیت زندگی
 . اندمعترض «سیاست-زیست»ها به است. آن شده

توانند تحت فشار هایی که هم مییم یافت. سوژهی جدیدی تقوسوژه-رویداد ژینا روی داد و جهان
زند و هم سخت شکاف تراژدی ضجه بزنند و هم در خیابان به رقص آیند. جهانی که هم سخت لطمه می

آغشته است و هم به خنده. این سرمستی دیونیزوسی فقط در  آورد. خیابانی که هم به خونوجد میبه
اند. نهایتها بیدر شکافی که رویداد ممکن کرده امکانهایی نو ممکن است. جهانی نو با سوژه

شود به مبارزه. جایی که گیسویی سابقه. جایی که چرخاندن و بستن مو تبدیل میآشنا و بیهایی ناامکان
توان در فضایی کند. جایی که موی زن پرچم شده است. جایی که میرقصان در باد، برج آزادی را آزاد می

تراود رقصید، روسری را آتش زد و زندگی را تبدیل کرد به و رویش مرگ و خون میمخوف که از سر 
چنان دو بار به سیاقی زنانه؛ و همجا همه چیز ممکن است. ما در مغاک خیابانیم، اینخواستی ابدی. این

شکِ خوریم از شهیدان آزادی و هم اریزیم. هم سیلیِ اشک میریزیم، یا اشکی دوگانه میبار اشک می
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خون، خنده، خشم، ریزیم از رقص سرخوش دختران خیابان. اینجا همه چیز ممکن است؛ شوق می
 چنان به رویداد آری خواهیم گفت.زیبایی، اشک، رقص، هراس، مرگ، بغض، فریاد، زندگی ... و ما هم
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