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فرهنگی و هنری

کارگاه نمایشنامه نویسی نغمه
ثمینی با همکاری موسسه پرسش
برگزار می شود

از آنجا که این کارگاه پیشرفته محسوب میشود ،رزومه متقاضیان بررسی میشود و البته تحصیالت مرتبط با ادبیات نمایشی برای پذیرش الزامی نیست.نتیجه
بررسی رزومه اول تیرماه اعالم خواهد شد .عالقمندان برای شرکت در این دوره باید تا تاریخ  30خردادماه  1396رزومه کاری خود را برای بررسی به آدرس
ایمیل موسسه "پرسش"  porsesh.institute@gmail.comارسال نمایند .همچنین برخی متقاضیانی که به دلیل رزومه خود امکان شرکت دراین
کارگاه را به صورت هنرجو نمییابند ،می توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت کنند .ناظرین امکان انجام کار عملی و شرکت در برنامههای کارگاهی را ندارند و
تنها می توانند در تمام مدت کارگاه حضور داشته باشند و در جریان چگونگی پیشرفت دوره قرار گیرند.

کاشی ماندگار بر سردر خانه چهرههای ماندگار

دومین کاشــی ماندگار برای شــخصیتهای
فرهنگی و هنری کشور بر سردر منزل جواد مجابی
نصب شد.
دومین کاشی ماندگار شخصیتهای فرهنگی و
هنری کشــور روز شنبه  ۲۰خرداد طی مراسمی از
سوی سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی بر سردر منزل جواد مجابی شاعر ،نویسنده،
منتقد هنری و روزنامهنگار نصب شد .جواد مجابی
با بیان اینکه این مسئله یعنی نصب کاشی بر سردر
خانه شخصیتهای فرهنگی و هنری فکر خوبی
اســت ،گفت :این طرح به شهر هویت میدهد و
فرق خانهها را مشــخص میکند .من چند سال
پیش مقالهای نوشــتم و در آنجــا بیان کردم که
آدمهای زنده جزو میراث فرهنگی کشــور هستند
و اینگونه نیســت که صرفا کسانی که مردهاند یا
چیزی که از گذشــته باقی مانده است جزو میراث
فرهنگی باشــد .او با بیــان اینکه فرهنگ امری
جهانی است و فقط بومی نیست ،بیان کرد :فرهنگ
اهمیت بســیاری دارد .با وجود تمام تالشهای ما
نوعی تبعیض فرهنگی در بین کشــورها بهوجود
آمده است .فرهنگ کشورهای ایران ،هند و چین
به مراتب غنیتر از فرهنگ کشــورهای اروپایی و
غربی است اما آن کشــورها تبلیغات را در دست
دارند و داشتههایشان را بزرگتر میکنند .ما نباید
داشتههایمان را به رخ آنها بکشیم اما باید خودمان
را ارتقا دهیم .فکر میکنم این کار عملی باشد .باید
به موج جهانیسازی بپیوندیم و نباید سهم خود را
نادیده بگیریم .ما نباید تبعیض فرهنگی را فراموش
کنیم و یا نادیده بگیریم .این نویسنده افزود :دولت
نباید در فرهنگ دخالت کند اما باید حامی فرهنگ
باشد .ما نویسندهها نمیخواهیم دولت کتابهایمان
را بخرد اما اگر ممیزی برداشته شود با این مسئله

غمانگیز روبهرو نخواهیم بود .به طور مثال زمانی
که دانشآمــوزی رمان میخواند ،پــدرش به او
میگوید رمان نخوان ،برو درس خودت را بخوان.
تصور میکنم این مسئله نباید وجود داشته باشد.
باید خدمات آموزشی گسترش بیابد .این غمانگیز
است که تیراژ کتاب ما به  ۳۰۰نسخه رسیده است.
فرض کنیم اگر کتابخانههای عمومی تجهیز شود
و به طور مثال  ۲۰۰۰کتابخانه داشــته باشیم که
هر کدام ســه نسخه بخرند میشود  ۶۰۰۰نسخه
و اگر  ۲۰۰۰نســخه هــم مردم عــادی بخرند
میشــود  ،۸۰۰۰که این عدد باید پایه تیراژ کتاب
در کشــور باشد .او در پاسخ به این سوال که طرح
کاشی ماندگار در واقع خاطرهبازی با محل زندگی
هنرمندان اســت ،درباره محل زندگی خود گفت:
ما از ســال  ۵۶در این منزل ساکن شدهایم .کوی
نویسندگان و مجتمعهایی که هست در واقع یک
مرکز فرهنگی است که  ۱۲۵خانواده روزنامهنگاران
در آنجا ســاکن شــدهاند .در واقع افراد فرهنگی
در اینجا زندگی کردهاند و آدمهای بســیاری در
آنجــا رفت و آمد داشــتهاند .ایــن محل محیط
امن و آســایش بود و ارتباط بین ســاکنان وجود
داشت .اینجا محل رفت و آمد نسلهای مختلف
فرهنگی و نویسندگان است .درهای این خانهها به
روی اهل فرهنگ باز بوده اســت .ما سعی کردیم
اینجا یک مکان فرهنگی باشــد تا محل سکنی.
اتفاقهای مهم ادبی از این اتاقها عبور کردهاند و
فضای اینجا از تصاویر آنها آکنده است که باید
حفظ شود .البته ما سعی کردهایم که اندکی آن را
حفظ کنیم .به طور مثال سخنرانیهایی را که برای
انجمنهای ادبی بود ضبــط و ثبت کردهایم .این
محل مکان سکونت نبود و فرهنگ در آن حضور
داشت .بعد از انقالب با تعطیلی کافهها اینجا محلی

برای گردآمدن نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر
بود .فرهنگ به معنی همزیستی مسالمتآمیز عقاید
مختلف است؛ کار فرهنگ فارغ از سود و زیانش،
که بیشــتر اوقات زیان آن بر سودش میچربد که
ایرادی ندارد و امری رایج اســت ،در واقع درگیری
ذهنها اســت .به نظر من اینگونه نیســت که
فرهنگ از درگیری ذهن یک نفر صادر شود بلکه
درگیری ذهن عدهای است که درباره یک موضوع
فکر میکنند .این نویسنده سپس درباره طرح نصب
کاشی بر ســردر منزل شخصیتهای فرهنگی و
هنری این متن را خواند:
درود و ســپاس به حاضران گرامی و دوســتان
عزیز.
نصب کاشی یادمان ،برســردر خانه هنرمندان
و دانشــوران از سوی ســازمان میراث فرهنگی
ایران ،بیانگر آن اســت که :آثار آفرینندگان علمی
و فرهنگی زنده نیز بخشی از سرمایه معنوی ملی
شمره میشود .این رسم ،که آثار را آفریننده در زمان
ما و پدیدآورندگانش در تابش گنجینه دانش و هنر
پیشین ایران ،دیده شوند ،مایه دلگرمی کوشندگان
ادب معاصر و تشویق نسلهای بعدی به پیگیری
این راه و روش می تواند باشــد  .کاشی نشانگر ،از
چشم رهگذر ،مکان عادی را زمانروا میکند ،جایی
است در شهر ،که در آن دانش و فرهنگ به سالیان
دراز مشغله ساکنانش بوده است .خلوت هنرمند را
برای یکی شــدن با خود ،با هنر ،با عصر خویش
نشــان میدهد ،همچنین رفت و آمد چند نســل
از فرزانگان زمــان در اتاقهایش را به حافظهای
ماندگار میسپارد .این نگاه دادوستد عاطفی مردم
وطن و فرزندان تاریخیشــان را ،اســتوار میدارد.
اجرای همهســونگر این طرح ،نقشهای راهنما از
حضور پیشــینیان کنار نوآمدگان علم و فرهنگ

ایران را ترسیم میکند ،نشان میدهد که سودای
مداوم فرزانگان ،همدلی با مردم و عمرســپاری در
گسترش دانش و بینش بشری در کشور و جهان
بوده است .شــادمان و سپاسگزارم که آن سازمان
محترم همســویی خود را بــا ملتی بزرگ و فهیم
نشان میدهد که برپادارندگان فرهنگ انسانگرا
را از دیرباز تا امروز ،بازشناخته است .آرزو دارم زمانه
چنان سازگار و هموار گردد که نسلهای فردایی،
این وطن و فرهنگ مردمش را عاشــقانه بنگرد و
خردورزانــه ،مهربانتر از ما ،ایران زیبای صلحآمیز
پیشرو را در قلب این ســیاره مشوش تابان نگه
دارد .مجابــی در انتها پیشــنهاد کــرد نصب این
کاشــیهای ماندگار ادامه داشته باشد به خصوص
برای مکانهایی که االن دیگر نیستند .او گفت :در
کشورهای دیگر این امر وجود دارد که پالکهای
کوچکی بــرای مکانهایی که نویســندگان و یا
پژوهشگران در آنجا کارهای خود را انجام میدادند
نصب شــود  .اگر این اتفاق در ایران بیفتد خوب
است .مثال کافه فیروز که زمانی پاتوق نویسندگان
بنام بود و صادق هدایت در آنجا حضور داشــت


جمهور،
ســال  ۹۵مربوط میشــود که اســحاق جهانگیری ،معاون اول رییس
قبل آن
مصوبهی هیات دولت را صادر کرد که تقریبا همان نرخهای یک ســال ِ
( )۱۳۹۴بود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تایید شورای عالی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آن را صادر کرد.
در بخشــنامه این شــورا پیش از آنکــه دولت آن را تایید کنــد ،نرخ ورود به
مجموعهها با توجه به درجهبندی تعیین شــد کــه در موزهها و اماکن درجه اول،
مبلغ ورودیهی برای بازدیدکنندگان داخلی  3هزار تومان و بازدیدکنندگان خارجی
 20هزار تومان ،در اماکن و موزههای درجه دو برای بازدیدکنندگان داخلی  2هزار
و  500تومــان و بازدیدکنندگان خارجی هزار و  500تومان و مبلغ ورودیه برای
بازدیدکنندگان داخلی از موزهها و اماکن تاریخی درجه سه 2 ،هزار تومان و برای
بازدیدکنندگان خارجی  ۸۰هزار تومان تعیین شد.
این درحالی بود که ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اوایل سال ،۹۴
پیــش از آنکه تعرفههــای موزهها را تا  ۵۰درصد گران کنــد ،افزایش نرخی را
در برخــی اماکن تاریخی لحاظ کرده بود ،هرچنــد که آن دور از تغییرات به چند
مجموعه از جمله کاخهای نیاوران و ســعدآباد آن هم با اســتناد به مصوبه هیات
وزیران،محدود بود ،اما برای چند ماه دوام آورد و در نهایت هم ســازمان میراث

دانلود قانونی جام تهی

آلبوم موسیقی ایرانی «جام تهی» با صدای «محمدرضا شجریان»
و تنظیم «فریدون شهبازیان» به صورت دیجیتال و قانونی منتشر و
در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

رضا درمیشیان جایزه حقوق بشریاش را به قربانیان حادثه تروریستی
تهران تقدیم کرد.
فیلم سینمایی «النتوری» ساخته رضا درمیشیان برنده جایزه بهترین
فیلم از هفدهمین جشنواره فیلم «حقوق بشر بوینس آیرس» آرژانتین
شد و درمیشیان جایزه خود را به قربانیان حادثه تروریستی تهران تقدیم
کرد.
رضا درمیشــیان درباره جایزهاش گفت :این جایزه حقوق بشــری را
پیشــکش میکنم به شــهدا و قربانیان حادثه تروریستی تهران ،مردم
بیگناهی که قربانی بیرحمی و جنایت دشمن حقوق بشر یعنی داعش
شدند.
فیلم سینمایی «النتوری» تاکنون در بیش از پنجاه جشنواره جهانی
به نمایش درآمده اســت و این جایــزه هفتمین جایزه جهانی این فیلم
میباشد.
در این جشــنواره «النتوری» در بخش مسابقه هفدهمین جشنواره
فیلم «حقوق بشــر بوینس آیرس» آرژانتین با فیلمهایی از کشورهای
ایتالیا  ،آلمان  ،اسپانیا  ،بلژیک  ،اردن  ،لوگزامبورگ ،بولیوی و ارمنستان
به رقابت پرداخت.
عرضه و پخش بینالمللی فیلم به عهده محمد اطبایی (مستقلهای
ایرانی) است.

فرهنگی و گردشــگری به بهانهی خدماترسانی بیشتر به بازدیدکنندگان ،دوباره
افزایش نرخ قابل توجهی را اعمال کرد.
موج تغییرات قیمت موزهها از ســال  ۹۱آغاز شــد ،سازمان میراث فرهنگی و
گردشــگری به یکباره تصمیم گرفت در نرخ بلیتها خانه تکانی اساسی کند و
افزایشــی در حدود  ۳۰۰درصد ایجاد کرد .آن زمان ورودی برخی موزهها یکصد
تومان بود که با این دســتور ،تعرفهها تا  ۲۰۰۰تومان افزایش یافت .دامنه تغییر
قیمت تا این حد ،اعتراضهای زیادی را بویژه در میان مجریان تورها ،برانگیخت.
بیثباتی نرخ ورودی موزهها در فاصلهی ســالهای  ۹۱تا  ،۹۵بازار گردشگری
را که تازه روی غلطک افتاده بود ،بینصیب نگذاشــت و در عین جابهجایی نرخ
تورها و متضرر شدن برنامهریزان سفر ،نوعی بیاعتمادی را در گردشگران سبب
شــد،چرا که هر گردشگر و بازدیدکنندهای در هر نوبت مراجعه به اماکن تاریخی
در این پنج سال ،مدام با قیمتی متفاوت ،آن هم با دامنه گستردهی تغییرات مواجه
میشــد .این جریان هنوز هم به نقطهی امن خود نزدیک نشــده است ،چرا که
مجریان و برنامهریزان سفر همچنان نسبت به برقراری ثبات در تعرفهی موزهها
و اماکن تاریخی ناباور هســتند و شــوکی ناگهانی را همانند سالهای  ۹۱و ۹۴
انتظار میکشند.

پــس از برگزاری تور کنســرت
«ناگفتــه» با بیــش از  ٧٠اجرا در
سراســر ایران ،حافظ ناظری قصد
دارد ،پروژه جدید خود را به همراهی
شهرام ناظری ،مرداد ماه امسال در
تهران بــه روی صحنه ببرد« .آواز
پارسی ،اســطوره و عشق» عنوان
پــروژه جدید ناظریها اســت که
بر اســاس اشعار شاهنامه فردوسی
تنظیم شده است.
حافــظ ناظری در ســال ٢٠٠٥
پایاننامــه تحصیلی خــود را در
نیویورک روی اشــعار فردوســی تدوین کرده بود و این مسیر در کنار استاد شــهرام ناظری از ده سال پیش با اجرای کنسرتهایی با
همراهی اعضای ارکســتر فیالرمونیک لسآنجلس و بزرگان موسیقی جهان در معتبرترین سالنهای موسیقی کالسیک جهان مانند
ن «والت دیزنی کنسرت هال» شهر لوس آنجلس و سالن «کارنگی هال» شهر نیویورک آغاز شد که در واقع اولین تجربه همنشینی
سال 
شاهنامه فردوسی و موسیقی ایرانی محسوب میشد .پس از اتمام قسمت اول تور کنسرت «ناگفته» ،حافظ ناظری ،پروژه جدید خود
را بر اساس اشعار شاهنامه فردوسی به اجرا در خواهد آورد که پیشتر نیز شهرام ناظری گامهای آغازین استفاده از اشعار فردوسی در
موسیقی ایرانی را برداشته بود .پروژه جدید ناظریها ،تالشی در جهت ارائه آواز ایرانی با لحن پارسی و به دور از الحان عربی است .به
گفته ناظریها ،پروژه «آواز پارسی ،اسطوره و عشق» ،تالشی در جهت حفظ و حراست از زبان پارسی و تلفظ صحیح واژهها در حوزهی
آواز ایرانی است که در چند دهه اخیر دچار آسیب شد ه است .همچنین سعی در پرهیز از بکار گیری از الحان عربی که انتقال آن به نسل
آینده میتواند برای آواز ایرانی و زبان فارسی آسیب ساز باشد.

صراف :پخش سریال در سایت خودشان قانونی نیست

رضا درمیشیان

جایزهام را به قربانیان حوادث
تروریستی تهران تقدیم میکنم

االن به بانک تبدیل شده است ،من با این موضوع
حتی شوخی کردم و گفتم کارمندان بانک در حالی
که کار میکنند صداها و همهمههایی میشنوند و
متعجب میشــوند که این صداها از کجاست .این
صداها همان صدای نویسندگان و هنرمندانی است
که در اینجا جمع میشدند .ما میتوانیم با نصب
پالکی یادآوری کنیم که اینجا زمانی کافهای بود
که نویســندگان در آنجا جمع شــده و گفتوگو
میکردند .پوریا سوری مدیر روابط عمومی سازمان
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز با
بیان اینکه نصب کاشی ماندگار بعدی برای قیصر
امینپور (شــاعر و استاد فقید دانشگاه) خواهد بود
گفت :با توجه به هماهنگیهای بهعملآمده این
کاشی بر ســردر خانهای که قیصر امینپور در باغ
فیض داشت نصب میشود .البته اگر ساکنان آنجا
مخالفتی نداشته باشند .همچنین کاشی دیگری در
خانه کودکی این شاعر در گتوند نصب میشود.
به گفته او ،کاشی بعدی نیز بر سردر منزل ناصر
مسعودی نصب خواهد شد.

تدارکی برای فردوسیخوانی ناظریها در پایتخت

اثر «جام تهــی» ،با صــدای «محمدرضا شــجریان» و تنظیم
«فریدون شهبازیان» که پیشتر ،نسخه فیزیکی آن توسط نشر «آوا
خورشــید» روانه بازار موسیقی شده بود این بار به صورت دیجیتال و
قانونی منتشر شد.
این آلبوم در سال  ،۱۳۸۳توســط مؤسسههای فرهنگی و هنری
«آوای خورشید» و «راویان هنر شرق» منتشر شد .البته این مجموعه
ســالها پیش از آن ،در اوایل دهه  ،۵۰ساخته و تنظیم شده بود و از
برنامه گلهای تازه با شــماره ۷۷از رادیو پخش شده بود و با نام «پر
کن پیاله را» شناخته میشد.
این مجموعه موسیقایی مشتمل بر چهار بخش یعنی سه قطعه در
ماهور و یکی در آواز دشــتی است .قطعات آن بر مبنای ملودیهای
قدیمی نوشته شدهاند و این ملودیها در آن زمان یعنی سالهای آخر
دهــه  ۱۳۴۰و اوایل  ۱۳۵۰با اجراهای فراوان و کم کیفیت در اختیار
مخاطبان قرار میگرفته اما همچنان در بین مردم طرفدار داشتهاند.
گفته میشود؛ تنظیم فریدون شهبازیان در آن سالها بسیار نوآورانه
بود و پس از آن محل تقلید و الگوبرداری تنظیمکنندگان دیگر شد.
سایت «ریتمو ،»ritmo.irدانلود و خریداری «جام تهی» را برای
مخاطبــان امکانپذیر کرده و عالقهمندان میتوانند ضمن دانلود این
اثر به راحتترین شــکل ممکن ،این مجموعــه را باکیفیتی باال در
اختیار داشته باشند.

شرکتهای  VODعلیه سریال «شهرزاد »2
چیــزی به  29خــرداد و زمان انتشــار فصل دوم ســریال
«شهرزاد» نمانده و به تازگی خبرهایی درباره پخش این سریال
در شــبکه نتفلیکس و ســایت لوتوسپلی که ظاهرا متعلق به
ســازندگان اثر است منتشر شــده .امروز محمد صراف رئیس
انجمــن صنفــی  VODو  IPTVاعالم کرد خبر انتشــار
این ســریال در نتفلیکس تایید نشــده و عرضه آن در ســایت
لوتوسپلی نیز قانونی نیست.
مهر :محمد امامی تهیهکنند ه «شهرزاد  »2پیش از این اعالم
کرده بود این ســریال قرار است از ســایت نتفلیکس و سایت
لوتوسپلی عرضه شــود ،خبری که امروز محمد صراف رئیس
انجمن صنفی  VODو  IPTVبه آن واکنش داده است.
صراف همچنین درباره مجوز نداشــتن سایت لوتوسپلی نیز
توضیح میدهد« :ســایت لوتوسپلی مجوز قانونی  VODیا
 IPTVاز سازمان صدا و سیما و مؤسسه رسانههای تصویری
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ندارد .بنابراین اگر سریال

ستون یاد

بختیار علی و نگاهی نو به
داعش
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

موزهها گران نمیشوند

پس از ســه بار افزایش نرخ بلیت موزهها در پنج ســال اخیــر ،مدیر ادارهکل
موزههای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کرد :امسال دستوری برای
افزایش دوبارهی تعرفهی موزهها نداریم.
محمدرضا کارگر گفت :افزایش نرخ ورودی موزهها فعال در دســتور ســازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار ندارد.
آخریــن ابالغ دربارهی مبلغ ورودیهی موزهها و اماکن تاریخی ،به اواخر تیرماه
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«شــهرزاد» از این سایت یا هر سایتی غیر از سامانههای دارای
مجوز  VODو  IPTVمنتشــر شود ،غیرقانونی است و طی
مذاکراتی که با نهادهای ذیربط داشتهایم اقدامات قانونی الزم
پیشبینی شده است».
به گفت ه رییــس انجمن صنفــی  VODو  ،IPTVپیش
از این ،شــرکتهای  VODبا تهیهکننده سریال «شهرزاد»
برای قرار دادن این ســریال در سایتهای قانونی مذاکره کرده
بودند اما به نتیجهای نرسیدهاند« :پیش از این صنف  VODو
 IPTVدر نامهای از تهیهکننده سریال «شهرزاد» درخواست
کردند که وارد مذاکره شــوند و برای انتشــار این ســریال در
ســامانههای قانونی ایران قرارداد منعقد شود .مذاکراتی هم از
قبل انجام شــده که ظاهرا به نتیجه نرسیده و قصد دارند روی
ســایت لوتوسپلی که سایت خودشان اســت سریال را منتشر
کنند .این کار خالف قوانین و مجوزهایی اســت که صادر شده
است.

مثل این اســت که کارگردانی برای اکران فیلمش در سینما
به جای آنکه با دفاتر پخشکنند ه ســینمایی قرارداد ببندد ،برود
خودش سینما تاسیس کند».
او با اشــاره به اینکه در ایران به یک سری از سایتها طی
مراحل ســختگیرانهای ،مجوز قانونی داده شــده است ،ادامه
میدهد« :شــرکتهای  VODو  IPTVدو سال است که
مجوز گرفتهاند و هزینههای ســنگینی پرداخــت کردهاند که
مخاطب را به ســمت خرید قانونی تشویق کنند .این شرکتها
هزینههایــی برای مالیات و بیمه هم پرداخت میکنند و عالوه
بر کارآفرینی و اشــتغالزایی ۱۵ ،تا  ۲۰درصد از قاچاق محتوا
در حــوزه فضای مجازی را نیز به خرید قانونی تبدیل کردهاند.
اما حاال که این بازار در حال شــکلگیری است ،ناگهان در خبر
تأیید نشدهای میشــنویم که محتوای سریالی مثل «شهرزاد»
قرار است به شبکه نتفلیکس برود و یا در سایتی که اصال مجوز
ندارد منتشر شود».

فریبا وفی نویسنده برگزیده یک مؤسسه آلمانی شد

ترجمــه رمان تــرالن نوشــته فریبا وفی
نویســنده ایرانــی برگزیده جایزه مؤسســه
( )Litpormآلمان شد.
فریبا وفی با تأیید این خبر گفت :این کتاب

حدود  ۱۴ســال پیش در نشر مرکز به چاپ
رســیده بود که حدود دو سال قبل به آلمانی
ترجمه شــد .من هم تازه از روی سایت خود
این مؤسســه شنیدهام که کتابم برگزیده این

جایزه شده است.
این رمــان را یوتا هیمل رایــش به زبان
آلمانی ترجمه و در این کشــور منتشر کرده
است.

بختیارعلــی ،متفکر ،نویســنده ،رمان نویس،
شــاعر و تحلیلگر ُکرد ،در سال  1960در شهر
ســلیمانیه عراق به دنیا آمــد .وی تحصیالت
مقدماتی و متوســطه را تا پایان دبیرستان ادامه
و ســپس به تحصیل در رشــته زمین شناسی
در دانشــگاههای واقع در شــهرهای سلیمانیه
و اربیــل پرداخت .در ســن  23ســالگی ،او در
تظاهرات دانشــگاه ســلیمانیه درســال 1983
مــورد اصابت گلوله قــرار می گیــرد و برای
اولیــن بــار خود را پشــت میله هــای زندان
مــی بیند ،درســت وقتــی که در ســال های
دانشــجویی و تحصیل به ســر می برد .شــاید پس از این ماجرا بــوده که بختیار
علی احســاس می کند به فضای بازتری برای گــذران زندگی و ادامه فعالیت های
ادبــی اش نیاز دارد .اگرچه در همین دوران اســت که به کمک اســتاد بزرگ رمان
و ادبیات و جامعه شناســی کردی ،شــیرزاد حســن ،یکی از رمان های او به بغداد
میرســد و شــیرزاد او را به عنوان نویســنده ای توانمند به جامعــه ی ادبی معرفی
میکند.
بختیار علی دلگیر و نگران از فضای تنگ و تاریک جامعه عراق و کردســتان دل
به دریا میزند ،خاک زادگاهش را با بغضی غریب می بوسد و در آن سال ها سرزمین
مادری را وداعی تلخ می گوید و به همین دلیل دانشگاه را برای همیشه رها می کند.
در ســال  1994که سال شروع جنگ های داخلی مابین احزاب سیاسی کردستان
و به «برادر کشی» معروف است ،به نشانه اعتراض به چنین وضع اسفناکی کردستان
را ترک کرده و به ســوریه می رود .پس از نه ماه زندگی در دمشــق از آنجا به آلمان
«کشــور موسیقی و فلسفه» رفته و تا سال  1999در « فرانکفورت » اقامت می کند
و در همــان ایام به همراه جمعی از همراهان ُكرد خود ،مجله «ره هه ند یا رهند» را
در اروپا منتشر می کنند .او در همان سال به شهر «کلن» آلمان نقل مکان می کند
از همان موقع تا کنون ســاکن شــهر « کلن » می باشد و تمام وقت خود را صرف
نوشتن کرده است.
بختیار علی با نوشــتن کتاب ها و مقاالت اجتماعی ،ادبی و فرهنگی گامی مهم در
راســتای روشنگری در جامعه کردی برداشته است .نوشتن بیش از  20کتاب و دهها
مقاله نشانی بارز از این تالش است .بختیار علی برای جامعه فارس زبان ایرانی نامی
است آشنا ،که با رمان «اخرین انار دنیا» ،راهی به درون این جامعه یافت و با اقبالی
چشــمگیر مواجه شد .چرا که باید عالوه بر ســبک رئالیسم جادویی و نیز عاشقانه
های اثارش ،نیم نگاه او به زبان ،فرهنگ ،شــعر و ادبیات ایرانی و فارســی در این
اقبال کارگر افتاده اســت .اما باید گفت در اصل بختیار علی یک تحلیل گر و متفکر
اســت تا شــاعر و رمان نویس ،که کتاب "داعش" او این بــار چهره ای متفاوت از
بختیار علی به جامعه فارســی زبان نشان داد .او خود را بیشتر نویسنده ای میداند که
دغدغه اصلی اش مسائل
نظری است و فلسفی .چه
چیز سبب ظهور خشونت
و گروههای خشونتطلبی
نظیــر داعش در شــرق
میشــود؟ ماهیت فلسفی
و هستیشــناختی ایــن
نــوع از خشــونت و این
گروههای تروریســتی که
خشونت را به آخرین حد
خود رســاندهاند چیست؟
آیــا عوامــل خارجی در
ظهور آن موثــر بودهاند؟
آیــا نظامهای سیاســی
منطقــه بــه ظهــور آن
کمک کردهاند؟ روح دفاع
قهرمانانــه در کوبانی از
کجا ناشی میشود؟ اینها
پرســشهای جدیایست
کــه نویســنده کتــاب
“داعش؛ خشونتشــرقی و نقد عقل فاشیســتی” را وادار بــه واکاوی و پژوهش در
این زمینه کرده اســت .بختیار علی در مقاله “داعش ،ماشین فاشیستی” با رویکردی
فلســفی و نگاه انتقادی درصدد واکاوی فرهنگ شرقیایست .از نظر او “داعش تنها
نمایندهی نیرویی وحشی و خطرناک و بیرحم نیست که در درون “دیگری” خوابیده
باشــد ،بلکه نمایانگر نیرویی ترسناک و تاریک است و نیز مکانیسمی برای معامله و
برخورد با قدرت و انسان؛ داعش دروازهای برای فهم روان انسانها و تاریخ صدساله
اخیر این منطقه است.
داعش همان ماشــین فاشیســتی است که در سدهی اخیر شــرق گاهی آن را فرا
میخواند و گاه آن را از خود میراند .گاهی نام آن را تغییر میدهد ،صورت دیگری به
آن میبخشــد ،آن را سرکوب میکند .هربار با ظاهری دگرگون باز میگردد و هویت
ایدئولوژی تمایز قائلشــدن و
ایدئولوژی دیگری را نمایندگی میکند .داعش زادهی
ِ
فاصلهگیری و ایجاد طبقاتی اســت کــه در مرحلهی توهم و خیال باقی مانده بودند.
آنچه در شــرق شکست میخورد ،پروژهی اتحاد و هماهنگی و شباهت نیست ،بلکه
مطلق هویتهای مختلف بر جدایی
پروژهی ســاختن تفاوتها است .اصرار شدید و
ِ
از هم ،آنها را به ســوی شباهتهای ترسناکی کشانده است .همانگونه که آگامبن
میگوید:
تالش بســیا ِر انســان برای تمایز قائلشــدن میان خود با حیوان ،او را به سوی
نا-انسان بودن کشانده است.
انــکار و ندیدن و عدم اعتراف به شــباهتها ،ماهیتهای مختلف در شــرق را به
سوی جدایی و تفاوت نکشانده است ،بلکه آنها را به سوی نزدیکی و شباهت سوق
داده است.
از نظر بختیارعلی راهکار مبارزه با داعش اینگونه است:
مقابلــه با داعش تنها با مقابلهی نظامی انجام نخواهد گرفت ،بلکه زمانی میتوان
به مقابله با داعش برخاســت که از کلیت تفکر فاشیستی خارج شویم .تفکری که بر
اساس الحاق کردن خود به قومیت و مذهب شکل گرفته است.
در مقالــه “هویت ابدی /هویت موقت” ،او هویــت را واکاوی میکند .از نظر وی
هویت ابدی هویتی همیشگی است که پیشاپیش ،تعریف جامع و بستهای از آن ارائه
میشــود و سوژهی انســانی را به پیروی و تبعیت از آن وا میدارد .هویتی که هرگز
دچار تغییر نخواهد شــد .هر انســان و گروهی که درون این هویت نباشد به عنوان
“دیگری” و “دشــمن” نگریسته خواهد شــد و تالش برای نابودی دشمن در صدر
برنامه قرار خواهد گرفت .در مقابل آن هویت موقت و ســیال ،هویتی گشوده و قابل
تغییر اســت .گشودهگیای که امکان رابطه دوســتان با هویتهای دیگر را داراست.
هویتی ست که خود را مرکز عالم و مبنای حقیقت قرار نمیدهد.
این خالصهای از تفکر نظری ســت که بختیار علی با ســنت لکان و نئولکانی به
تفکر داعش پرداخته است .در این کتاب منظور از “تفکر” سیستمی از ایدههای بسته
و خطرناک اســت که هر از گاهی خود را در قالب ایدئولوژی همانند داعش ،القاعده،
طالبانی و… ظاهر میکنم.
این کتاب توســط سردار محمدی در سال  ۱۳۹۴از سوی نشر مرکز ترجمه و چاپ
شده است.

