
کارگاه دیالکتیک:

            

در هیچ جای جهان پناهی نیست

)نوشته ی شهال سلیمانی( یادداشتیدربارهیرمان»یکدایرهچرکینشده«

محمد عبادی فر

باشد، جهببان چگونببه در برابببر« جنسیت زن»و « دین ایزدی»، «ملیت کرد»اگر سوژه ای دارای سه ویژگی 
وی خود را به معرض نمایش می گذارد؟ و یا به بیانی دیگر،  چببنین سببوژه ای وضببعیت وجببودی خببویش را

.الصاق شده باشد« سرزمین جنگ»چگونه تجربه می کند؟ به ویژه اگر این سوژه به پس زمینه ای به نام 

وضعیتی به غایت تروماتیک را روایت می کند، ترومایی که در اینجا صببرفا« یک دایره ی چرکین شده»ُرمان 
در یک قالب فردی رخ نمی دهد، بلکه ویژگی زیستی بنیادین انسان هایی در یک وضعیت مشخص تببباریخی

این وضعیت تروماتیک صرفا مختص یک ناحیه ی جغرافیایی خاص نیست، بلکه ویژگی جهان معاصببر. است
اگببر در. کنونی است که هر دم خود را در هیئتی تازه و در قالب سوژه ای مشخص منتشر و عیببان می سببازد

بافتار اصلی سوژه را شکل می دهد، به عنوان« یهودی»و یا « ایزدی»و « زن»، «کرد»این داستان مولفه های 
این وضعیت تروماتیک را بازنمایی« برده»و « سیاه»مثال در رمان های تونی موریسون رمان نویس آمریکایی 

را به ایاالت متحده متصببل می کنببد، انسببان هایی کببه بببه« شنگال»در جهان کنونی خطی ممتد . می کنند
واسطه ی مکانیسم های حاکم بر جهان کنونی به حاشببیه رانببده شببده اند و در یببک وضببعیت تراژیببک قببرار

. ویژگی هستی شناختی آن است« تروما»گرفته اند که تجربه ی 

شخصیت محوری رمان در و از خالل آن شکل« تافگه»در اینجا قصد دارم که به پس زمینه ای نقب بزنم که 
امببر)و نقب زدن به تاریخ و جامعه شناسی ( امر فردی)گرفته است؛ این امر نیازمند عبور از امر روان شناختی 

. است( جمعی
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هستی شناسی سوژه ی تروماتیک

در( شخصببیت مرکببزی داسببتان)تجربه ای ست که تافگه « یک دایره ی چرکین شده»هسته ی مرکزی رمان 
گذشته آن را از سر گذرانده است و اکنون در مکانی دیگر و در جایی دیگر تبدیل به امببر بیان ناپببذیر شببده

تافگه اکنون در جایی دیگر قببرار. است؛ امری که اکنون هستی تافگه را در سرزمینی دیگر شکل داده است
است تجربه ی به غایت تراژیکی که از سر گذرانده اسببت را بببازگو کنببد؛ مکببانی کببه فاصببله ی جغرافیببایی و
ساختاری زیادی با محلی دارد که او در آن به دنیا آمببده و بالیببده اسببت و این تجببربه ی تراژیببک را از سببر

در وضببعیت مسببطح و یکپببارچه ی این کشببور شببکاف( آلمان)حضور تافگه در کشوری دیگر . گذرانده است
تافگه نمی تواند این. می اندازد و حتی دره ای به غایت هولناک ایجاد می کند، هرچند مستقیمًا به چشم نیاید

تجربه ی یکتا و منحصربه فرد را که می توان آن را تجربه ی آستانگی مرگ دانست در قالب زبان بیان کنببد و
تنها می تواند حواشی این تجربه را روایت کند، حال آن که از رسیدن به هسته ی مرکزی و روایت تام و تمببام

تبدیل می کنببد، تجببربه ای« تروما»را به « تجربه ی بیان ناپذیر»این همان وضعیتی است که . آن ناتوان است
در داسببتان یببک دایببره ی)که نمی تواند در قالب زببباْن نمببادین شببود؛ تجببربه ای کببه فقببط مختص تافگببه 

نیست، بلکه مشخصه ی بسیاری از انسان هایی است که اکنون در جهببان زنببدگی می کننببد؛ از( چرکین شده
... خاورمیانه و فلسطین تا نیجریه و سودان و از آن طرف تا آمریکا و 

سببوژه« تروما»می آید وقتی که یک رخداد تروماتیک را تجربه می کند؟ در خالل « سوژه»چه اتفاقی بر سر 
.وجببه هستی شببناختی او را تشببکیل می دهد« تروما»به سوژه ای مطلقا جدیببد تبببدیل می شببود کببه همین 

سوژه ی جدید اکنون به واسطه ی تروما و در احاطه ی آن زیست می کند و هر دم در یک فرآینببد تکببرار، بببه
امببا این اتفبباق هرگببز رخ. نمببادین کند« زبان»را در قالب « تروماتیک»عقب باز می گردد تا بتواند تجربه ی 

نمی دهد و در اینجا سوژه نمی تواند هسبته ی اصبلی تجبربه ی بیان ناپبذیر خبود را فراچنبگ آورد، چبرا کبه
تجبربه ی تروماتیبک جبایی فراتبر از امبر نمبادین قبرار دارد و به همین دلیبل هبر دم در وضبعیت هنجبارین موجبود،

. ترک یا شکافی در می اندازد و به واقع آن را مختل می کند

امیر یکی از شخصیت های داستان در هر لحظه از زندگِی خود تافگه را می بیند، تببافگه ای کببه نشببان دهنده
.جمعی در وضبعیتی دیگببر است« تروماتیک»تاریخ و پیشینه ی خود امیر نیز هست و بیان گر حضور رخداد 

امیر بببا دیببدن. هر دم ترک می خورد و دوباره بازپیکربندی می شود« تروما»وضعیتی که به واسطه ی حضور 
تافگه در هر لحظه از زندگی اش، نه به یک شخص معین بلکه به یک تاریخ می نگرد، تاریخی کببه نمایببان گر
خردشدن و در هم شکسته شدن مردمانی است که پس از تجربه ی رخدادهای دهشت بار، ماحصِل خود را در

(حمله ی داعش)تا پیش از تجربه ی این رخداد « شنگال»گویی مردماِن منطقه . جهان به نمایش می گذارند
در تاریخ جهان وجود خارجی نداشته اند که این خود بازگوکننده ی مکانیسم های موحش حبباکم بببر جهببان

کببه( خصوصا به  بردگی   گرفته شدِن زنببان ایببزدی)گویی این مردمان تنها با تجربه ی این رخداد . فعلی است
پس از این. خود عصاره ی تمامی جنایت های تاریخ معاصببر اسببت، از وجهی تاریخ منببد برخببوردار می شببوند
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عموما در بررسی تاریخی یک پدیببده. واقعه، تاریْخ آنها را به سان چیزی برمی سازد که قابل بیان شدن نیست
سرآغازهای آن را آشکار می کنند، اما ویژگی قابل توجه رخداد تروماتیکی که هسته ی مرکزی داستان مورد

.این است کببه قببابلیت فراچنببگ آمببدن را نببدارد( مردمان ایزدی در کردستان)بحث را شکل بندی می کند 
تاریخی که مبنی ببر. رویدادی کامال تکرارناپذیر و بیان ناپذیر که سوژه های جدیدی را وارد تاریخ کرده است

یک هسته ی بیان ناشدنی است، تاریخی که سرآغاز آن نه قابل نوشتن است و نه قابل  بیان کردن، تاریخی که
تبباریخی کببه. هایی است که قربانی مکانیسم های خشونت سبباختاری جهببان معاصببر شببده اند« تافگه »پر از 

.  تاریخی که آغازگاه آن ویرانی مطلق سوژه است. نقطه ی عزیمت آن از چنگ زبان می گریزد

مردمانی که اکنون تافگه آنها را نمایندگی می کند، واجد ویژگی ای هستند کببه آگببامبن از آن تحت عنببوان
مفهوم هوموساکر در تعریفی که آگامبن با استفاده از کارکردش در دوران باستان. یاد می کند« هوموساکر»

.کسی است که مردم او را به علت ارتکبباب عمببل مجرمببانه ای محکببوم کرده اند»از آن ارائه می دهد، ناظر بر 
«با وجود این، کسی که این فرد را بکشد به قتل نفس محکببوم نمی شببود. قربانی کردن این فرد مجاز نیست

آگبامبن از این مفهببوم ببرای تعریبف اجتمباع نبیز اسبتفاده(.   ۴۱-۴۲.آگامبن، زبان و مرگ، مقدمبه، ص)
اجتمبباع در نظببر وی نببه بببر اسبباس. این طرد یا تحریم از منظر آگامبن بنیاد تشکیل اجتماع است. می کند

بلکببه بببر پببایه ی طببرد، تحببریم، ممنببوعیت،... پیوندها و اشببتراکات قببومی، فببرهنگی، زبببانی و تبباریخی و 
دقیقببا در همین نقطببه اسببت کببه از(. همان)پدید آمده است « کنار گذاشتن»مستثناکردن و در یک کالم 

آنچه از اجتماع کنار گذاشته می شود، در واقع همان چببیزی اسببت کببه: منظر آگامبن اجتماع آغاز می شود
.به خودی خود بی بنیبباد است- از دید وی - کل حیات اجتماع بر شالوده ی آن بنا شده است، اجتماعی که 

به واقع سخن آگامبن این است که اجتماع تنها با تفکیک و یا طرد چیزی خود را برمی سازد، چببیزی کببه از
اجتمبباع تنهببا ببا. دایر ه ی اجتماع بیرون گذاشته شده است، اما ببدون آن نبیز خبود اجتمبباع وجبود نبدارد

امببا اگببر. حصارکشی خود و طرد و بیرون گذاشتن انسان هایی ایجاد می شود که جایی در این اجتماع ندارند
. این بیرون گذاری یا بیرونیت وجود نداشته باشد، اجتماع نیز فلسفه ی وجودی خود را از دست خواهد داد

انسببانی اسببت کببه بببا کنببار« هوموسبباکر. »را تبببیین می کند« هوموسبباکر»آگامبن به شبکل دیگببری نبیز 
شده اسببت« حیات برهنه»، پهنه ی زندگی سیاسی و قانون، وارد (Polis« )پولیس»گذاشته شدن و طرد از 

هوموسبباکر در اینجببا در. را تجربببه نمی کند« زندگی شببهروندی»و دیگر پیوند و مناسبتی با سپهر قانون و 
نمببودار«  1زندگی مقببدس»یا « حیات برهنه»واقع مقیم قلمرو حاکمیت است که در آن زندگی او همچون 

(. ۴۲آگامبن، زبان و مرگ، مقدمه، )می شود 

چیست؟ وی این اصطالح را در برابر اصطالح دیگببری قببرار می دهببد و« حیات برهنه»اما منظور آگامبن از 
حیات سیاسی از منظر آگامبن حیاتی است که هرگز نمی تواند«. حیات سیاسی: »دست به تبیین آن می زند

( در قککانون رومیککان داشککت بککه کککارsacer( را در معنای ویژه ای که واژه ی ساکر )sacred. آگامبن واژه ی »مقدس« )1
می برد:  ساکر کسی بود که بیرون از جهان انسانی انگاشته می شد و در عمل نیز از پهنه ی رسمی اجتماع طردک می شککد. از
این رو، ساکر را )به دلیل فقدان ارزش انسانی اش( نمی توان قربانی کرد، اما می توان او را بدون ارتکاب قتل نفس کشت. 
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حیاتی. امکان پذیر نیست« حیات برهنه»از شکل اش جدا گردد، حیاتی که در آن مجزاساختن چیزی به نام 
این. که نتواند از شکلش جدا شود، حیاتی است که مسئله ی اصلی  در شیوه  ی زیستن اش، خود زیستن است

صورت بندی گونه ای حیات بشری را تعریف می کند که در آن شیوه ها، کنش ها و فرآیندهای واحببد و یکه ی
زیستن به هیچ رو صرفا فاکت نیستند، بلکببه همببواره و از پیش در حکم امکانببات حیات انببد، یعببنی در حکم

(.  ۱۶آگامبن، وسایل بی هدف، )بالقوه گی ها هستند 

آگامبن می نویسد که قدرت سیاسی همواره خود را بببر پببایه ی جداسببازی نببوعی سبباحت حیببات برهنببه از
پس زمینه ی شکل های حیات بنا می کند و در اینجاست که این حیات در انقیاد قدرت حاکم قرار می گیرد و

.می شود« وضعیت استثنا»وسیله ای برای ایجاد یک 

 »وضعیت استثنا که شخص حباکم هرببار در مبورد آن تصبمیم می گبیرد دقیقببا زمبانی رخ
می دهد که »حیات برهنه«، که در پیوند مجدد با صور متنوع حیات اجتماعی ظاهر می شود،
صراحتا به پرسش گرفته می شود و به عنوان بنیان غببایی قببدرت سیاسببی ملغببا می شببود. آن
سوژه ی غایی که الزم است تا در آِن واحد هم به استثنا بدل شود و هم در دولت شهر ادغببام

(. ۱۸شود، همواره »حیات برهنه« است« )آگامبن، وسایل بی هدف، 

شاید تا قبل از اینکه مردم ایزدی شنگال توسط داعش سالخی شوند اکثریت مردم جهان تبباکنون نببامی از
این. هانیببان قببرار گرفتند معببرض دیبد جآنها نشنیده بود و تنها به واسطه ی جنایت های هولنبباک داعش در

رویداد یادآور تاریخ تراژیک سرخ پوستان ساکن قاره ی آمریکاست که تنها به واسطه ی فرآینببدی از کشببتار و
این مردمان در اثر مکانیسم های مشخصی تبببدیل. جنایت تبدیل به سوژه ای تاریخمند برای جهانیان شدند

می توان»انسان هایی که هوموساکر هستند، یعنی . برخوردارند« حیات برهنه»به مردمانی شده اند که تنها از 
«. آنها را کشت، اما نمی توان آنها را قربانی کرد

شالوده ی پنهان حاکمیت  در جهببان کنببونی را می سببازد، بببه شببکل- به  گفته ی آگامبن - حیات برهنه که
حیات، همان حیات برهنه است که در همه ی حیطه ها، شکل های. مسلط حیات در همه جا بدل شده است

حیاتی که ویژگی- همان شکِل(. آگامبن)« جدا می سازد 2حیات- حیات را از اتصال و پیوندشان با نوعی »شکِل
. را تشکیل می دهد« حیات سیاسی»بنیادین 

:  سپتامبر می گوید۱۱اسالمی ژیژک با اشاره به حمله ی آمریکا به افغانستان بعد از حوادث 

»زمانی که هواپیماهای آمریکایی باالی سر مردم افغانستان پرواز می کردند، مببردمی کببه در
تپه های لم یزرع زندگی می کردنبد، نمی دانسببتند کببه این هواپیماهببا قببرار اسببت بببرای آنهببا

بسته های غذا ارسال کنند یا بمب«. 

.اینها مردمانی هستند که واجد حیات سیاسی نیستند، می توان آنها را کشت اما قابلیت قربانی شببدن ندارند
نگاهی به رسانه ها نشان می دهد که هر روزه هزاران نفببر از این نببوع مردمببان کشببته می شببوند، امببا کسببی
2. form-of-life

4



محاکمه نمی شود، و کسی مورد تخطئه قرار نمی گیرد؛ چرا که آنها از اجتماع سیاسی بیرون رانده شده اند و
هستند که سببوژه ی مطلببق قببدرت سیاسببی بببرای بببازپردازش و بازسبباخت بندی« حیات برهنه »تنها واجد 

حیاتی که قدرت ها برای پیشبرد اهداف شببان. است« هوموساکر»هرباره ی خود است؛ حیاتی که برسازنده ی 
در شرایط مشخصی دست به ویران کردن آن می زنند، چرا که از پیش می دانند که بنا نیسببت در این راسببتا

. کسی بازخواست و محاکمه شود

حکایت می کند، ما را به عقب می برد، به جببایی« سرزمین جنگ»که از « دایره ی چرکین شده»داستان یک 
وجه هستی شناختی حیات است؛ حیاتی که وضعیتی را برمی سازد که انسان ها در« هوموساکر»که پدیده ی 

چنین انسان هایی که با کاروان آوارگی در سراسر جهان منتشر شده اند،. آن از حق هرگونه حیاتی بی بهره اند
تبدیل به سوژه هایی شده اند که قدرت سیاسی برای ایفای نقش خود روی آنها متمرکببز می شببود تببا بتوانببد
وضعیت جدیدی را مطابق با میل خود خلق کند؛ وضعیتی که برای دست یابی بببه آرایشببی جدیببد در جهت

. اهدافی مشخص، دائما در حال بازپیکربندی است

؛ پیونددهنده ی ناکام«روان شناس»

یکی از نقبباط عطببف. است( فببردی یببا جمعی« )ناخودآگبباه»در داسببتان، سبمبل «( فروید»حضور روانکاو )
همببراه بببا پروفسببور( یکی از شخصیت های داستان و راوی بخشببی از داسببتان)داستان جایی است که امیر 

ماشببین کنببار. با یک ماشین مدل قدیمی از کنار ساختمان چندطبقه ی نیمه کاره ای عبور می کنند( فروید)
در این جببا. ساختمان پارک می کند، طوری که فضای داخل ساختمان از درون ماشببین قابببل مشبباهده است

را می بیند که او را به یک ستون بسببته  اند و( زن ایزدی« )تافگه»ناگهان امیر که درون ماشین نشسته است 
را می بیند که او را نیز به همین ترتیب به یببک صببندلی( یهودی« )مادرش»در طبقه ی پایین ساختمان نیز 

خونسردانه به امببیر می گویببد تبو( فروید)این اتفاق عجیب برای امیر دلهره آور است، اما پروفسور ... بسته اند 
«. تو نگران نباش. آزادشان می کنند: »پروفسور در ادامه می گوید. نمی توانی کاری برای او بکنی

یعنی چه؟ این رخداد حکایت از یک تاریخ دارد، تاریخی که اکنون برای سببوژه تبببدیل« آزادشان می کنند»
فروید در این داستان ضمن اینکببه می توانببد نمبباد ناخودآگبباه. شده است (تروماتیک)به امری روان شناختی 

روان شببناس بببه مثببابه ی:. افراد حاضر در داستان باشد، می توانببد حامببل یببک ویببژگی مهم دیگببر هم باشد
.عمببل می کند( آلمببان)بببا جامعببه میزبببان ( دچارشده به رخببداد تروماتیک)فرد تروماتیزه شده « تالقی گاه»

کمی عجیب می نماید، گو اینکه شکل گیری و« شنگال»حضور یک روانکاو در جایی مثل سرزمین جنگ یا 
همان ساختارهای جامعه ای ست که بببر  پرورش پدیده ی روانکاوی و روانکاو بسترهای خاصی می خواهد که

در چنین جامعه ای کارویژه ی روانکاو این است که بتواند جامعببه را در مقابببل. مبنای طرد ایجاد شده است
و روانکاو باید در جهت حفظ اجتماع سیاسی در قالب کنونی اش عمل کنببد . افراد طردشده محافظت نماید
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او بببا چببنین افببرادی ارتببباط برقببرار. دقیقا در همین نقطه است که با افراد طردشده ارتباط برقببرار می کند
. می کند تا آنان از فیلتر او وارد جامعه شوند، جامعه ای که سوژه های آن واجد حیات سیاسی هستند

در کشورهای پیشرفته برای کسانی که به آنجا مهاجرت می کننببد و آسببیب های ناشببی از جنببگ را تحمببل
در اینجا بببه معنببای« درمان. »کنند« درمان»می کنند روان شناسانی حضور دارند تا بتوانند این اشخاص را 

رخ می دهد و فرد را دچار یببک وحشببت( سرزمین جنگ)حل رخداد تروماتیکی  که در پس زمینه ی خاصی 
آنهبا اجبازه. 3روانی می کند نیست، بلکه معطوف به همنواسازی و همرنگ کردِن شخص با جامعه میزبان است

ندارند که با همین وضعیت وارد جامعه میزبان شوند، بلکه باید از خالل فیلتری عبور کننببد کببه تضببمین گر
در آنجا تنهببا از خالل دورکببردن« درمان»یعنی فرآیند . تداوم حیات سیاسی مردمان جامعه ی میزبان است

شخصیت فروید در این داسببتان اگرچببه در جهت. روانی فرد از جامعه ای که در آن زیسته است رخ می دهد
شکسببت این. افراد حاضر در داستان می کوشد ، اما پروسه ی درمانی او با شکست مواجه می شببود« درماِن»

.پروسه یعنی ناتوانی روانکاو هم در درمان رخببداد تروماتیببک و هم در پیونببدزدن فببرد بببه جببامعه ی جدید
در انتهببای( فروید)مهم ترین نشانه ی این شکست، مرگ مادر امببیر، مببرگ تافگببه و مببرگ خببود پروفسببور 

.اما امیر همچنان زنده است تا جهانی را بازنمایی کند که به هیچ عنببوان یک دسببت نمی شببود. داستان است
زنده مانببدن. همیشه چیزی وجود دارد که به اجتماع یک دست هجببوم می آورد و آن را دچببار َتببَرک می کند

امیر سمبولی است از اینکه انسان های در هم شکسته شده همیشه در تاریخ وجود خواهند داشت.

در  فرازی از داستان سخن مهمی بر زبان می راند جایی  در ابتدای داستان که حین (فروید)روانکاو داستان 
: سخنرانی اش می گوید

»امروز به علمی رسیده ایم که می توانیم به وسیله ی آن با همه در ارتباط باشیم و سد زمان را
بشکنیم و به آسانی دست به هر کاری بزنیم. بله هر چه بیشببتر پیش می رویم، تهببوع بیشببتر

می شود و چشم ها گردتر و گردتر و ها ها ها ...« 

«امیر، یعنی االن من لورا نیستم؟ و این ناخودآگبباه من اسببت؟: »دوست دختر امیر می گوید« لورا»در اینجا 
«.من االن چببه کسببی هسببتم؟: »در ادامه، امیر اذعان می کند که از این پرسش گیج شده اسببت و می گوید

شخصیت های داستان در کشوری دیگر و در برابر یک روانکاو تالش می کننببد بین گذشببته و حببال خببویش
در واقع، این روانکاو است که تالش می  کند با رسببوخ در ناخودآگبباه افببراد پیونببدی بین. ارتباط برقرار کنند

تافگه و کسانی که تافگه آنها را نمایندگی می کند از مسیر گذشته تا اکنببون. گذشته و حال آنها برقرار کند
. از خالل یک رخداد تروماتیک تبدیل به سوژه های مطلقا جدیدی شده اند

بله هر چه بیشتر پیش می رویم، تهوع بیشتر می شود و چشببم ها» ... می گوید ( فروید)وقتی روانکاو داستان 

« که در آنجا برخی از سربازان آسککیب دیده از جنککگدو سرباز نگاه کنید به مستند بی. بی.سی. فارسی تحت عنوان ».3
ایران و عراق، در کشور کانادا تحت نظر روان شناس قرار دارند، تا بتوانند فرآیند همنواشدن بککا جامعککه میزبککان را طی

کنند. 
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در واقع کارکرد فرآیند روانکاوی را توصببیف می کنببد؛ فرآینببدی کببه از خالل...« گردتر و گردتر و ها ها ها 
قرارگرفتن در برابر سوژه و رسوخ در ناخودآگاه وی، تا سرزمین جنببگ بببه عقب می رود و سببپس دوببباره از
سرزمین جنگ به سوژه ی کنونی می رسد؛ یک حرکت رفت وبرگشتی که از طریق آن سوژه ی جدید مجببددا
بازکشف می شود، توضیح داده می شود و در اینجاست که روانکاوی از خالل این فرآینْد مرگ خویش را نببیز

. اعالم می کند، چرا که به محض بازکشف سوژه ی جدید، روانکاو خود را در برابر او خلع سالح می بیند

سوژه ی مطلقا جدید در جامعه ی جدید « حضور»

در واقع دست بسته بودن تافگه و مادر امیر در یک ساختمان نیمه کاره در آلمببان بیببانگر حضببور یببک تبباریخ
نمبباد همببان سببرزمین« سبباختمان نیمه کبباره»شاید در این داستان، . در یک کشور دیگر است( تاریخ آنها)

ساختمانی که چهببره ی. جنگ باشد که در کشوری دیگر تنها به قامت یک ساختمان نیمه کاره درآمده است
 آیا حضور مهاجرین و پناهنببدگان در:شهر میزبان را زشت می کند و این پرسش بنیادین را به ذهن می آورد

تنها زمانی وجببود( اجتماع)یک کشور به غایت توسعه یافته و مسطح نشان دهنده ی این نیست که این کشور 
خود را در بیرون از آن تعریف می کنند؟ این پرسش وجه( حیات برهنه)دارد که این پناهندگان و مهاجرین 

«. اجتماع سیاسی بر مبنای طرد شکل می گیرد: »سؤالی همان گزاره ای است که آگامبن می گوید

که منجر بببه تببوهین پرسببتار بببه وی می شببود،« تافگه»در جایی از داستان و در هنگام رویارویی پرستار با 
... «.آنها از سرزمین ترور و جنگ آمده اند و شاید به کشور ما هم خیببانت کننببد : »پرستار به فروید می گوید

این دیالوگ برای مببا بسببیار آشناسببت، پیش داوری ای کببه بسبیاری از پناهنببدگان امببروزی ببه کشببورهای
حضور کسی. گزاره ای که حاکی از وجود شکافی در جامعه ی میزبان است. توسعه یافته با آن مواجه می شوند

آمده است در وضعیت مسطح جامعه میزبان شکافی در می اندازد، شکافی که صببرفا« سرزمین جنگ»که از 
حضوری تصادفی در جامعه ی میزبان ندارد، و اگر چه نسبت به آن بیرونی است، اما وجببه بنیببادین و درونی

بدون خاورمیانببه می توانببد وجببود( یا هر کشور توسعه یافته ی دیگر)آیا جامعه ی آلمان . آن را شکل می دهد
داشته باشد؟ 

حضوری که نشببانه ی شکسببت در همنببوایی بببا. خاورمیانه در کشورهای توسعه یافته حضوری نابهنجار دارد
قادر به جلوگببیری ازشکستی که روانکاو به رغم ایفای نقش یک تالقی گاه پیونددهنده  جامعه ی جدید است؛

«حیببات سیاسی»هسببتند در میببان کسببانی کببه از « حیببات برهنه»وجببود افببرادی کببه دارای . آن نیست
برخوردارند نه تنها منجر به برساخت شکل های حیات برای سوژه ی قربانی نمی شود، بلکه قرارگببرفتن آن هببا

«حیببات سیاسی»نمی تواند بببه « حیات برهنه. »در متن وضعیتی جدید شکستی مضاعف را موجب می شود
برکشیده شود و همین امر نشان دهنده ی این است که در جامعه ی توسببعه یافته ببباز هم فببرد خاورمیببانه ای
نشیمن گاه قدرت سیاسی است؛ و این دقیقًا همان نقطه ای است که می تواند چرخشی سیاسی را رقم بزنببد،
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اما نه به واسطه ی سوژگی  این افراد، بلکه به واسطه ی این واقعیت که آنان ابژه ی قببدرت حبباکم بببرای ایجبباد
. وضعیت استثنایی هستند

اندک زمانی پس از آن که کشور آلمان میزبانی تعداد زیادی مهبباجر از کشببورهای جنگ زده ی خاورمیانببه را
مهاجران جنگ زده باعث شدند کببه. پذیرفت، این مهاجران تبدیل به ابژه ای برای رقابت های انتخاباتی شدند

بببهچنددهه پس از پایان تجربه ی دهشت بار نازیسم،  :وضعیت سیاسی در آلمان دچار چرخشی اساسی شود
این اتفاق نه فقط در کشور آلمان بلکه در. یک باره برای اولین بار نئوفاشیست ها توانستند راهی پارلمان شوند

. کشورهای سوئد، دانمارک، مجارستان، اتریش، ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داد

اکنون مهاجران برای نامزدهای انتخاباتی در اروپا و آمریکا به یک نقطه ی ارجاع بببدل شببده اند کببه از خالل
در ایبباالت متحببده رئیس جمهببور تببرامپ به واسببطه ی نببوع. آن می توان قببدرت سیاسببی را بببازتعریف کببرد

در آمریکببا را تعطیببل کببرد،( دولت فببدرال)سیاست اش دررابطه با مهاجران به راحتی کل حاکمیت سیاسی 
حیببات بببرهنه ی این انسببان ها. طوری که بیشترین دوره ی تعطیلی دولت فدرال آمریکببا در تبباریخ را رقم زد

اکنون وضعیت استثنایی را رقم می زند؛ وضعیتی استثنایی که هردم تبدیل به قاعده می شببود و این فرآینببد
. بارها و بارها تکرار می شود

به شکلی نمادین داستان انسان هایی است که در یببک دور باطببل گرفتببار« یک دایره ی چرکین شده»رمان 
شده اند؛ آنها نه تنها در سرزمین خودشان، بلکه در هیچ جای جهان نمی توانند زندگی کننببد، اگببر زنبدگی را

حیات سیاسی آنها کامال به تعلیببق درآمببده اسببت و در. تلقی کنیم« بالقوه گی»و « امکان»به معنای داشتن 
«بببالقوه گی»و « امکببان»آنان سوژه های برهنه ای هستند که از آنهببا . مرز بین بودن و نبودن به سر می برند

. ستانده شده است؛ وضعیتی که سرنوشتی جز حذف و البته مرگ ندارد

در آن محبوس شده اند، اگر( آلمان)و مادر امیر در بطن جامعه ی میزبان « تافگه»ساختمان نیمه کاره ای که 
چه نمایان گر یک وضعیت تاریخی است، اما بیانگر این نیز هست که آنها در جامعه ی توسببعه یافته ی آلمببان

. آنها حق حیات ندارند، در هیچ کجای جهان. نیز محبوس هستند

!آیا می توان جهان دیگری را تصور کرد؟

*   *   *
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