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I 
شان،  در فیلم »سرزمین و آزادِی« کن لوچ، مبارزانِ راه آزادی، هنگام دفنِ همرزمان

هاست. برگرد، زمین  بر این باور بودند که برای مدت کوتاهی هم که باشد، زمین ازآنِ آن

بازگشت، پیشاروی تو نیست؛ این تقدیرِ تاریخیِ توست. مادرانِ    جزازآنِ توست. راهی به 

ی ناتمام را نکردن ندارند. برگرد و این مرثیه   وار؛ مالیخولیاوار، دیگر طاقتِ شیونسوگ 

توان تاب آورد این احساس را، که چیزی غایب است: برگرد؛ غیابت  تمام کن. تا کجا می 

بازگشت نیست،    جزتابد. راهی بهسرزمین. مرثیه دیگر غیابت را بَرنمی  سنگین است برای 

ی عزیزِ یوسفی را از تهران به مهاباد بازگرداندند.  جنازه  1357خردادِ    17همانگونه که در  

والی بود کار را رها کرده و بر سرِ مزار رفتند. ماموستا  شان در گلهای کارگرانی که دست

تلقینِ میتِ عزیز یوسفی را به زبانِ کُردی خواند: »بهشت    -بادی وقتِ مهاامام جمعه-

که مردم، بر سر مزار، شهادت بدهند بر انسانیتِ یک ازآنِ عزیز یوسفی است، هنگامی 

 بود.« میت؛ آن انسان از اهلِ بهشت خواهد 

سبب   به  یوسفی  مدتعزیز  اگرچه  سپرد؛  جان  قلبی  زندانِ بیمارِی  در  قبل،  ها 

نمانده بود که تجربه نکند. برای همین بر مزارِ او تلقین خوانده شد.    ی درد  ،شاهنشاهی 

رسم است، بر مزارِ شهیدان   اما نگذاشتند بر مزارِ ژینا تلقین خوانده شود. در کُردستان

 خوانند: تلقین نمی 

 بدهی؟ من به خواهی... چه می

 برگردان!  من به را سرم

 مانده جا گناهِ خونآوارِ بی در سرم

 برگردان!  من  به  را گناهم

 کنم ...  زندگی  خواهممی

 کن  خرابم

 شوی! امالشه کدخدای که نکن امبازسازی  ولی

 بکُش 

 نگیر!  بازی  به را امآزادی  ولی

 شماست ...  دستهای  در که  آزادیِ میهنم نیست ترهابازیِ بزرگ های تیله
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سان عادی بود، مزار گواهی داده شد بر مظلومیت مرگِ ژینا. ژینا هم یک ان بر سرِ  

توان انسانیت را حفظ کرد. ژینا هم دلش زندگی  سادگی نمیولی در این سرزمین به 

خواست، همچون معنای اسمش: ژن، ژینا، ژیان. ژینا هم زن بود و خواهان زندگی،  می 

دیگران نگوییم  ساده  دیگران.  و  حدیث  پاک همچون  کلمات  نیست،  معصوم  زبان   :

خاطره  انسانی  هر  خاطرهنیستند.  و  دارد  می هایی  کالمی،  هایی  احساسی،  سازد: 

بخشند به اطرافیان، به جامعه و زندگی. زندگی ای، گیسو و نگاهی که قوت می عاطفه 

تواند همبستگی را بازگرداند ی اجتماعی میفقط آرایش نیروهای سیاسی نیست؛ عاطفه 

 کنند. و بیشتر در این جهانِ مصرفی احساس تنهایی می هایی که بیشتر نسانابه 
 

II 
به »مهسا« و نمادِ »ایرانِ متحد«   ،ای، ژینا امادر اجتماعِ نمادینِ توییتری و رسانه 

ای و دیگری هم  ها غالباً دو اسم دارند: یکی شناسنامهتبدیل شد. در کُردستان انسان

نگذاشته   همواره،  تاریخی.  دوگانگی  این  ژینا.  بگذارند  را  اسمش  شناسنامه  در  بودند 

جامعههمبسته و  تاریخ  زمانی ی  همانگونه  است.  بوده  کُردستان  رسولی ی  شلیر  که 

گرای ایران و کُردستان سکوت ی مردساالر و ملیخودش را از پنجره پرت کرد: جامعه

می  زنده  شلیر  اگر  اوکردند، چون  جامعه  همان  می  ماند،  برا  نظر  اینکه چپِ  ه کُشت. 

ی ی این سکوت را به ناسیونالیسم در کُردستان نسبت داد. از سو  -به تعبیر لوکاچ-عامیانه  

هم -اینکه همزمان  ه پا خواست و فوران کرد. نظر بدیگر همان جامعه با مرگِ ژینا به

های دارند از خاطره   - هایی که نگرانِ تمامیت ارضیِ ایران هستندانه و هم آنیچپِ عام 

آورد: همانگونه که در کُردستان کنند. این دوگانگی نَفَس را بند می زدایی می ژینا، تاریخ

نویسیم  زنیم و ناتوان از نوشتن با آن؛ در عین حال فارسی می بیشتر ما کُردی حرف می 

هست غریب  اینجا  در  ما  گفت  مترو  در  ژینا  همین  برای  آن.  با  روایت  از  ناتوان  یم،  و 

 بگذارید برویم: اما نگذاشتند برود، و بازگشت. 

 

III 
هم که  برگرد ژینا، فقط در کُردستان این امکان وجود دارد، که برای مدت کوتاهی  

شود. فقط مادران این سرزمین  برای تو سرزمین نمیشده، زمین، ازآنِ تو باشد. توییتر 
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ی ناتمام را تمام کن. تو دیگر در یهدهند. برگرد و این مرث بتوانند برای تو مرثیه سَر  می 

سال  نیستی.  غریب  از  اینجا  ناتوان  مالیخولیاوار  سرزمین،  این  مادرانِ  که  هاست 

رفته است  توانند به آنچه از دستسو نمیشان هستند: از یکواری بر مزارِ عزیزانسوگ 

تازه کنند.    توانند لیبیدوِی خود را رهسپارِ محبوبی پُشت کنند، از سویی دیگر هم نمی

بَرباد رفته تلقی  برگرد و مرثیه را آزاد کن، بغض را تمام کن؛ رها کن هرآنچه را که 

 شود.می 

ی ما با بازگشتِ ژینا، برای مدت کوتاهی هم که باشد، زمین و خیابان ازآنِ همه

های مالیخولیایی دوباره فعال شدند. سنتِ  خواهد بود، همانگونه که با آمدنش خاطره 

تنها  است.  فوران  دوباره در حالِ  منظومه   خاموش،  میانِ  قرابتِ  در  تنها  ی خواستِ  و 

سو، و آگاهی تاریخی در کُردستان از شده در ایران از یکرستگارِی دیرینه و سرکوب 

ور شوند.  های خشکیده از نفتِ گذشته، دوباره توانستند شعلهسویی دیگر بود، که فتیله 

و سوگ دفن  آگاهی  واری دسنتِ  بازیابی  به  منتهی  مالیخولیاوار  کُردستان، همواره  ر 

کنم: مراسمِ دفنِ شریف گویم، خاطره روایت میشود. قصه نمیتاریخی و طبقاتی می 

باجور و یارانش، یادآورِ کوچ تاریخیِ مریوان بود. برای همین تنها و تنها در کُردستان 

میری، نامت   ل شود: »ژینا جان تو نمیرفت که نامِ ژینا به یک رمز تبدیاین امکان می

طلبی، یا شود.« این یعنی تحلیل مشخص از شرایط مشخص، نه تجزیهمی  -مزره-نماد  

ها و هواداران »ایرانِ متحد« بایستی، خواه در سطح تحلیلی ناسیونالیسمِ مرتجعانه. چپ 

 کم نگیرند. باشد، خواه تجربی، خاطره و آگاهیِ تاریخی را دست

 

IV 
  ی که ن شناخت می خواست با هشناسی، دلم میهمیشه به عنوان دانشجوی جامعه

کُردستان نمی دارم  از  کُرد  راحت،  تا  منظومه بودم  موردِ  در  بتوانم  آزادتر  و  از تر  ای 

شوند، بنویسم.  بخش، که در صورتِ یک سنت در کُردستان متبلور میهای رهاییخاطره

رزویی ناممکن است. همیشه در نسبتِ میانِ ایران و  بنا به تعبیر ماکس وبر اما چنین آ

تقلیل داده شده  نژاد و قومیت  به  یا  باستان کُردستان، مساله  ایران  تاریخِ  به  یا  است، 

های سویه   انده است: خاطره و آگاهیِ تاریخی است؛حواله. آن چه در این میان غایب م
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شرایط و تاریخ. برای همین  شان کرد، مگر در آن توان لمسای که نمی ذهنی و عاطفی 

بار در شُد. اما این شده به این عاطفه نزدیک میمفهومِ ایران همواره تا حدودِ مشخص

 دارند. این مرزها دارند تَرَک برمی  -ها و تاریخِ رسمینه رسانه -سطح مردمی و جمعی

درخشد. به همان اندازه که ژینا و یارانش در خیابان،  ی خطر میخاطره در لحظه

-ی مظلوم هستند، به همان اندازه هم خطر پساشده و گذشته های سرکوبخاطره نماد  

ها. زمانِ تحلیلِ تجربی و قضاوت نیست: اما اگر اشیسم سایه افکنده است بر خاطرهف

برنگردد و سراغِ خاطره نگیرد، این فورانِ جمعی  را  گیرافتاده  تاریخی و طبقاتیِ  های 

بلکه باید زنگِ خطر را به صدا در آورد. در ایران و کُردستان،   تنها نباید امیدوار بود،نه

مفهومی از -شان را به یک »نوستالژِی ورشکسته«  های تاریخی و طبقاتی جای خاطره

از یک گذشته داده  -ژیروهنری   برای ستایش  ی ورشکسته هموار شده است؛  اند. راه 

اینآن میانجی  به  فرهنگهم  صنعتِ  ایماژهای  با  ژینا،  همانی  بازگشتِ  همه  این  با  ی. 

درخششی بود در این تاریکی. پرتوافشانیِ این صورتِ معصوم، ایماژی دیالکتیکی بود 

ای که در آن  ی مظلوم و ناتمام در صورتِ یک منظومه: منظومه برای فراخواندنِ گذشته 

هم های بهزنند برای رستگاری. به تعبیر زیگمونت باومن: »یا با دست ها سوسو میخاطره

ی تاریخ بارِ دیگر فرشته شویم، یا با گورهای مشترک.« پس بیایید یکپیوسته روبرو می 

 همچون استاکرِ تارکوفسکی، راهنمای ما باشد در این مسیر. را وادار کنیم تا 
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