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نگاه
حميد حيدرپناه

نتهاي «دلبري»

درباره دلبری
دومین ساخته بلند سیدجالل اشکذری

عکس :نعیم احمدی /ایران

فيلم ســينمايي «دلبــري» ،روايتگر عاشــقانهها و دلتنگيهاي زنــان صبور و
فداکار جانبازان است.
دومين ســاخته بلند «ســيدجالل دهقان اشــکذري» پــس از «خانــهاي کنار
ابرهــا» شــايد در نــگاه اول به لحــاظ درام و فيلمنامه خيلي مورد اســتقبال
منتقدان قرار نگرفت اما با نگاهي عميق تر به لحاظ اجتماعي و احساســي
داراي قابليتهاي زيادي است.
فيلم با طنازيها و ديالوگهاي صميمانه اعضاي خانواده که در حال آماده
شــدن براي حضور در مراســم عروسي هستند ،آغاز ميشــود و خيلي زود با
خروج فرزندان از منزل ،فضاي خانه روايتگر دنياي کوچک «طوبا» (هنگامه
قاضياني) و همسرش «ميثم» ميشود.
لوکيشن اصلي فيلم آپارتمان کوچک و آرام آنهاست و خارج خانه سرشار
از هياهوي جشن عروسي خواهرزاده طوباست.
ميثم يک جانباز قطع نخاعي است که قدرت تکلم ندارد و تا پايان فيلم هم
تصويرش نشان داده نميشود و تنها راه ارتباطي او با همسرش پاسخ دادن
به سؤاالت او با پلک زدن است که کارگردان آن را ب ا باز و بسته شدن دوربين
به مخاطب نشان ميدهد و حس و حال خاصي به مخاطب ميدهد:
« -روسريم رو دوس داري يا خودمو؟
 اصالً دوسم داري؟ االن ميرم برات آرايش کنم و»...و در مقابل اين جمالت عاشــقانه طوبا ،پاســخ ميثم تنها پلک زدن اســت و
نوع و تعداد اين پلک زدنها آن قدر معني دار اســت که در جايي که انتظار
دارد در پاسخ سؤالش سه بار پلک بزند ،ميثم چهار بار پلک ميزند و همين
يک پلک زدن اضافه موجب درگيري ذهني طوبا شــده و به نوعي داســتان
اوج ميگيرد و مخاطب را هم با احساسات خود درگير و همراه ميکند.
طوبــا بــه خاطر ميثــم در خانــه ميماند و به مراســم عروســي نمــيرود اما
تالشهاي اطرافيان و خصوصاً داماد (عباس غزالي) براي پرکردن خأل آنها
در مراسم ،نشان از دلبستگي اطرافيان و تکريم جانباز دارد:
«آوردن ماشــين عروس جلوي خانه و گرفتن عکس يادگاري دونفره طوبا و
همسرش با کيک عروسي ،تماسهاي مکرر اطرافيان در حين جشن و بيان
حال و هوايش براي آنان و»...
در واقع دلبري ،روايتگر دو دنياي متفاوت است ،يکي دنياي دروني و زندگي
يــک زن با همســر جانبازش که دنيايي محدود ،در فضايــي کوچک و آرام با
غمهــا و عاشــقانه هايــش
و دنيــاي بيــرون از خانــه کــه
سرشــار از هياهــو وشــادي و
ëëدلبــري روايتگــر عشــق واقعي
سروصداست.
است ،عشقي که شايد اين روزها
دلبري روايتگر عشــق واقعي
در جامعــه کمتــر ديده ميشــود،
اســت ،عشــقي که شــايد اين
عشــق همســران جانبــاز کــه در
روزهــا در جامعــه کمتر ديده
دنيايي کوچک بــا دلهاي بزرگ
ميشــود ،عشــق همســران
خالصانــه ابــراز ميکننــد و حتي
جانبــاز کــه در دنيايي کوچک
حاضر نيســتند غم هايشــان را از
بــا دلهــاي بــزرگ خالصانه
فضــاي کوچــک خانه بــه بيرون
ابــراز ميکنند و حتــي حاضر
منتقــل کننــد و جامعــه را درگيــر
نيســتند غــم هايشــان را از
سختيهايشــان کنند ،تا حدي که
فضاي کوچک خانه به بيرون
طوبا حاضر نيســت غم از دست
منتقل کنند و جامعه را درگير
دادن همسرش را به ديگران بروز
سختيهايشان کنند ،تا حدي
دهد کــه مبــادا دنياي شــاد آنها را
که طوبا حاضر نيســت غم از
خرابکند.
دســت دادن همســرش را به
ديگــران بــروز دهــد کــه مبادا
دنياي شاد آنها را خراب کند.
در واقع کارگردان ميخواهد با نشان دادن لوکيشن محدود و کند کردن ريتم
 که ممکن اســت موجب بيحوصلگي تماشــاگر شــود -به مخاطب نشاندهد که اين زندگيها چقدر ســخت و محدود اســت و مخاطبي که حوصله
ديدن يک ساعت از ديدن آن را ندارد ،کساني که در دنياي واقعي سالهاست
درگير اين نوع از زندگي هستند ،چگونه روزگارشان را سپري ميکنند؟
بــا ايــن توصيفات به لحاظ هنــري عالوه بــر توانمندي کارگــردان که بخوبي
توانسته در فضاي محدود فيلمي خوب بسازد ،بازي زيبا و بينقص هنگامه
قاضيانــي و موســيقي فيلم موجب جذابيت بيشــتر فيلم شــده اســت .يک
موســيقي ماندگار از «فريد سعادتمند» آهنگســاز سريال «ارمغان تاريکي»
و «پروانه» که ذوق و مهارت خاصي در اجراي موسيقيهاي احساسي دارد.
در واقع اين موســيقي اســت که ســکوت حاکــم بر فيلم را ميشــکند ،که در
ابتدا با ريتمي آرام با ديالوگهاي عاشقانه طوبا همراه ميشود و به مرور به
تمهاي اصلي و دلنشين خود ميرسد و در لحظات هيجان انگيز با باال رفتن
تم موسيقي مخاطب را متوجه اتفاقات ميکند ،خصوصاً در لحظه شهادت
ميثم که شايد موسيقي بيش از حرکت بازيگران ،مخاطب را متوجه شهادت
او ميکند.
بــه تعبيــري ميتوان گفــت بازيگــران اصلي ايــن فيلم هنگامــه قاضياني و
فريد ســعادتمند هســتند که اولي با بازي زيبا و دومي با نتهاي دلنشــيش
همپــاي قصه پيش ميرود و حال و هــواي دروني متن و درام را به مخاطب
منتقل کند.اجراي موفق موســيقي دلبري و نقش اثرگذار آن روي مخاطب،
نشان ميدهد که شايد زمان آن رسيده است که بيش از گذشته به اثرگذاري
آهنگســاز و موســيقي متن در توليدات سينمايي توجه شــود و يقيناً در آينده
نزديک دنياي سينما بيشتر از سعادتمندها و آهنگسازان جوان خواهد شنيد.
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جشــن تبیینکننده مرامنامه و سیاســت
داوری آن است؟
قطعــاً .مــا برخــاف جشــنوارهها و
جشــنهای دیگر فقــط درباره آثــاری که
به اکــران درآمده یا در تلویزیون و شــبکه
خانگــی پخــش شــده ،داوری میکنیــم.
بــر ایــن اســاس تیــم داوری فرصت یک
ســاله برای بررســی آثــار دارد و عــاوه بر
جنبــه کیفی آثــار فیلمها در پرتــو ارتباط
با مخاطب بیشــتر هم ارزیابی میشــود.
رابطــه ســینما بــا مــردم یــک رابطــه
دموکراتیک است .شما با اجبار به سینما
نمیروید با خواسته قلبی میروید و برای
آن هزینه میکنید .یک رابطه کامالً حالل
بین سینما و مشتریانش وجود دارد .این
رابطــه ،رابطــه احترام برانگیزی اســت و
چون آن را دوســت داشــتیم در داوریها
بــر آن پایبنــد بودیــم و بالطبــع ارتباط و
عکسالعمــل خوبــی از مــردم گرفتیم.
خیلی وقتها آرای هیأت داوران موافق
با مردم بوده اســت و این بــه اعتقاد من
باالتریــن میــزان توفیقی اســت کــه ما به
دســت آوردهایــم .چــون داوری خودش
داوری میشــود .افکار عمومی باید شما
را بپذیــرد ممکــن اســت یــک جاهایــی
ره بــه خطــا ببرد امــا حرکتهــای مردم
در کل درســت اســت ممکــن اســت در
جزئیات اشــکال داشته باشد والزم باشد
با آنها ارتباط برقرار کنیم تا شاخصهای
جدیدتری با مردم درمیان بگذاریم ولی
در عین حال باید مراقب باشیم که مورد
توجه آنها قرار بگیرد و مهر تأیید شــد به
نظریه و داوری ما بزنند .نظر مردم برای
مــا خیلی اهمیــت دارد .حتی بین اهالی
ســینما هم مهــم اســت و گالیههایی که
میکنند مبنی بر اینکه چرا کارشان دیده
نشده است برای من شیرین است.
ëëبــه اعتقاد خودتان ایــن اهمیت از کجا
میآید.اعتبــار و پشــتوانه جوایــز جشــن
حافظ بــرای هنرمندان چیســت .بخش
مادیجوایز،تأییدتیمداوریو...؟
ایــن ســؤال را بایــد خــود هنرمنــدان
جــواب بدهنــد ولی تصور من این اســت
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از نظر من عباس
کیارستمی ،داریوش
مهرجویی و مسعود
کیمیایی خودشان یک
یادگار و میراث هستند
و همانطور که به یک
بنای تاریخی احترام
میگذاریم و دور آن
حصار میکشیم تا
کسی روی آن یادگاری
ننویسد آنها هم مراقبت
و نگهداری میخواهند
البته که آرتیستها به
دلیل خصلت هیجانی
و احساسیشان ممکن
ی مواقع
است بعض 
چندان با ما همراستا
نباشند اما نباید آنها را
کنترل احساسی کرد

فکرمیکنیــم بایــد همه طبق ســلیقه ما
باشــند .ما باید بــر تعدد ســایق احترام
بگذاریم اما متأسفانه این تنگنظری هم
در میان عامه مردم و هم اهل نظر وجود
دارد؛ تنگ چشمان نظر به میوه کنند /ما
تماشــاکنان بســتانیم .باغ را ببینیم حاال
اینکــه مــا زردآلــو دوســت نداریــم دلیل
نمیشود که زردآلوهای خوب را تحسین
نکنیــم .تا وقتــی که اندیشــهها در جهت
بردار کلی رشد باشد این اندیشهها قابل
پذیرش هستند .ممکن است فیلمسازی
فقــط راجــع بــه دوســتی فیلــم ســاخته
باشــد خود دوســتی مفهوم دینی اســت
امــا برخی فکــر میکنند ســینمای دینی
فقــط زندگی ائمه اســت .هــر فیلمی که
توجــه مــا را بــه طبیعــت و خلقــت هــم
جلــب میکنــد فیلــم دینی اســت حتی
اگــر صاحــب اثــر چنــدان مقید بــه دین
نباشــد بــرای اینکــه خداونــد در قــرآن
تمــام نشــانههای طبیعت را بــا «انظر»
یــاد میکند .بنابراین شــاید اگــر با دیده
بازتری نگاه میکردیم الزم نبود بعضی
از آدمهــا را محــروم کنیم و با کســانی که
قصدشان خدمت به فرهنگ و هنر ایران
بود ،رفتار قهرآمیز داشته باشیم چرا یک
هنرپیشــه را از فیلم خوب و یک خواننده
را از حضــور در صحنه محــروم کردهایم.
در حالی کــه االن میبینیم همان فرهاد
کــه بــه او مجــوز نمیدادیم ،شــعری که
در رثــای پیامبر خوانده اســت ،رو دســت
ندارد .یا همین محسن چاووشی که چند
سال پیش اســمش را هم نمیخواستند
بیاورنــد ،یکــی از زیباتریــن آهنگهــا را
راجع بــه بچههای جنگ خوانده اســت.
چرا انرژیهای موجود در کشور را نادیده
میگیریم.
ëëفارغ از حمایت معنوی دولت که برای
چنین خدمــات فرهنگــی الزم و ضروری
میکنــد در حــوزه بودجــه چطــور .آیــا
میتوانید مدعی شوید که جشن حافظ به
صورت خصوصــی و بدون هیچ حمایت
دولتیبرگزارمیشود.
جشــن حافــظ بــه صــورت کامــل بــر

هنرمند تحقیر شده به درد مملکت نمیخورد
جشن دنیای تصویر یک جشن مستقل است و ازجایی دستور نمیگیرد
نرگس عاشوری

توگــویمــابــادبیر
ســهروزقبــلازموعــدبرگــزاری«جشــنحافــظ»،وعــدهگف 
شــانزدهمیندورهاینجشــناســت.کارتهایدعوتدرحالتقسیمبندیبرای
ارسالاستوتبوتابمیزبانفضایمتفاوتیبهدفترمجله«دنیایتصویر»داده
است.بی خبرازاینکهشایدبهفاصلهکمترازدوروزماندهبهبرگزاریجشنهمهاین
تالطم هابهسکونوسکوتیمبهممنتهیشود .درطبقهدوماماجنساینتبو
تابهاقدریمتفاوتاست.مدیرمسئولمجلهودبیراینجشندرحالرایزنیبرای
کسبمجوزجشنیاستکهنامشبهصورترسمیدرتقویمهاثبتشدهاستو
مجوزرسمیازوزارتفرهنگوارشاداسالمیدارداماهمچنانشانزدهمیندوره
آنمنتظرتأییدیهنیرویانتظامیودراختیارقراردادنسالنبرجمیالداست.باوجود
اینعلیمعلمکهچنداناهلغرزدنهایمعمولنیستمیگویدکهبههمافزایی
نیرویانتظامی،امنیتیواجتماعیمعتقداستودرعینحالگالیههایضمنی
خودرااینگونهمطرحمیکند«:درتماماینســالهابخشبزرگــیازانرژیووقت
مابرایاثباتحقانیتاینجشنصرفمیشودوهنوزبعداز15سالنتوانستهایم
برادریخودراثابتکنیم.باوجودفعالیت30سالهفرهنگیهنوزبرایاینکهاثبات
کنــمآدممعتقدیبهفعالیتدرحوزهخودمانهســتمبایدیــکجاهاییبرومو
پایتعهدنامههاانگشــتبزنم».جشــنحافظتنهارویدادسینماییکشوراست
کهازســویبخشخصوصیوبههمتماهنامه«دنیایتصویر»ازسال78برگزار
میشود.اینجشنکهآثارسینماییوتلویزیونیرصدشدهازفروردینتااسفندسال
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ëëســال  78چه اهــداف و جریانی باعث
شــد علی معلم تصمیم بگیــرد که بدون
حمایــت ارگانهای دولتی جشــنی برای
خانوادهسینماوتلویزیونبرگزارکند.
جرقــه اولیــه برگــزاری این جشــن به
مراســمی برمیگــردد کــه در دهــه 70
از طــرف منتقدیــن برگــزار میشــد .در
مراســمی کــه از مرحــوم علــی حاتمــی
برای فیلم «دلشدگان» تقدیر شد وقتی
نام حاتمی اعالم شــد آنقدر هول شــده
بــود که نزدیک بــود از پلهها بیافتد .روی
ســن که آمــد خیلی با شــور و پــر حرارت
چنــد جملهای گفت و پایین رفت .وقتی
مراســم تمام شــد گفت :علــی جان من
خیلــی هــول شــدم .حرفهایــم از یادم
رفت و یکدفعه رشــته کالم از دســتم در
رفــت .آن زمــان یــک جملــهای بــه من
گفــت کــه ذهنــم را خیلــی درگیــر کــرد.
گفــت آنقــدر هنرمندان در ایــران تحقیر
شــدهاند که تشــویق شــدن بلد نیستند و
اگر بخواهیم تشــویق شــویم خودمان را
گم میکنیــم .گفت که ببین امریکاییها
در اســکار چقــدر ســر حال هســتند ،نت
نوشــتهاند و بــا اعتمــاد بــه نفــس حرف

میزننــد امــا مــن چــون در عمــرم هیچ
جایــزهای نگرفتــهام و تشــویق نشــدهام
وقتــی خواســتم روی ســن بیایــم هــول
شــدم .اعتقادش این بود کــه هنرمندان
ما همیشــه تضعیف شــدهاند .گفت که
کاش کاری کنیــد ایــن تشــویق شــدن را
بلد بشویم .آن ســالها جریان مستقلی
برای تشــویق هنرمندان وجود نداشــت.
جشــنوارههای رســمی بــود امــا آنها هم
سیاستهای معینی را دنبال میکردند
و جنبه مردمی و مســتقل نداشتند .بعد
از این اتفاق تصمیم گرفتیم این جشــن
را پایهگذاری کنیم و قدردانی را به شــکل
روتین ادامه بدهیم.
ëëنامگذارییکجشنسینماییباعنوان
حافظ سؤال برانگیز است .چرا این نام و
تندیس را برای برگزیــدگان خود انتخاب
کردید.
تندیس این جشن میبایست سمبل
و نشــانهای از هنرمنــد ایرانــی باشــد.
در حــوزه ســینما ،شــخصیتی بــه همــه
جانبگــی هنرهــای گذشــت ه مثل شــعر و
ادب نداشــتیم در صورتــی کــه حافــظ از
چند جنبه نمونه و الگوی هنرمند ایرانی

اســت .از یــک طرف با زبان فاخر ســخن
گفته اســت کــه ترجمان قرآن اســت و از
طــرف دیگــر در همه خانههــای ایرانیان
در کنــار قــرآن حتماً یکــی دو جلد دیوان
حافــظ بــا ویرایشهــای مختلــف وجود
دارد .از خصیصههــای مهــم غزلیــات
حافظ هم که مدنظر ما بود این است که
با وجود سرشــار بــودن از معانی عرفانی
بیانــش بــه گونــهای اســت کــه عــارف و
عامی بــا آن ارتبــاط برقــرار میکند .یک
شخصیت جهانی با الگوی تفکر فرهنگ
ایرانی که میتواند با تمــام مردم ارتباط
برقــرار کند .ضمن اینکــه حافظ در عین
حــال کــه از امــور روزمره ســخن میگوید
یــک فیلســوف و منتقــد اجتماعــی هــم
هســت .حــال ســینمای مــا اگــر بخواهد
جایپایــی در هنــر جهانی داشــته باشــد
اقتدایش به حافظ و الگوبرداری از چنین
شــخصیتی اســت .از جملــه ارادتمندان
ایــن شــخصیت علــی حاتمی اســت که
جزو مریدان حافظ بود .باورم این اســت
که در این ســالها این عنوان یک نسبت
غیــر منطقــی و شــهودی بــا جشــن هــم
پیــدا کــرده اســت و مــن برگــزاری پانزده
دوره جشــن را بــا وجود مشــکالت به دم
مســیحایی حافــظ مرتبــط میدانــم اگر
نــه من علی معلــم خیلــی زوری ندارم.
قناعت مورد تأکیــد حافظ و خلوصی که
برای تشویق هنرمندان وجود دارد انرژی
پشت این جریان است .شما اگر به سابقه
جشــن نگاه کنید هنرمندان برجســتهای
را میبینیــد کــه تنهــا جایــزه هنریشــان
همیــن تندیس حافظ اســت مثــل زنده
یــاد خاچیکیان و مهدی فتحــی .برای ما
همین افتخار بس که بهجای رسم مرده
پرستی سعی کردیم در زمان حیاتشان
بــه آنها انرژیی را که منتج از مردم اســت
انتقــال بدهیــم .ضمــن اینکــه تشــویق
از ســمت منتقدیــن خیلــی پســندیدهتر
اســت برای اینکه ما در طول این ســالها
بهاندازه کافی این سینما را نقد میکنیم؛
نقد بیتعارف و بعضاً حتی بیرحمانه.
در حالــی کــه رشــد دوبــال دارد هــم نقد
و هــم تشــویق .نکتــه دیگر اینکــه اغلب
در جشــنوارههای هنــری فیلمهــای پــر
مخاطب از دایره بررسی خارج میشوند
اما ما ســعی کردیم به هر دو بخش نگاه
کنیم یعنی هم بخش آرتیســت و هنری
سینما را ببینیم و هم وجوهی که با مردم
ارتباط برقرار میکند .اگــر به الگوی ازلی
ایــن جشــن نگاه کنیــم شــعر حافظ هم
همینگونه است.
ëëیعنی بــه نوعی وجــوه نامگــذاری این

کــه احســاس میکننــد ایــن جشــن یک
جشن مستقل است و کسی روی آن تأثیر
نمیگــذارد و از جایــی دســتور نمیگیرد.
دســتهبندی ندارد ،کاری به این ندارد که
قبالً چه کارهایی کردهای ،سالم و علیکی
با هیأت داوران داشــتی یا نه .بســیاری از
افرادی که از این جشن جایزه میگیرند را
من برای نخستینبار از نزدیک میبینم.
آقــای فرامرز صدیقی کــه جایزه بهترین
بازیگر تلویزیــون را برای «دایــره تردید»
بــرد بعد از مراســم به دفتــر مجله آمده
بود و میگفت برایم خیلی عجیب است
مــن حتی شــما را یک بار هــم ندیدهام و
ی وجود داشــته
فکر میکردم باید آشــنای 
باشــد .ایــن دیــدن زوایــا خیلــی اهمیت
دارد و باعث دلگرمی میشود .تالشمان
این بوده اســت که اســتقالل نظر و عمل
را حفــظ کنیــم و بیعقــده بــه ســینما و
تلویزیون نگاه کنیم .بدون پیشاندیشــه
و بــدون توجــه بــه اینکــه فالن فیلمســاز
ســام مــن را علیک گفته یا نــه! من آدم
ناآشــنایی نیســتم و با این فعالیتها در
جشــنواره فیلم فجر ،جشن خانه سینما
و جاهای دیگر آشــنا هســتم و دیدهام که
برخی جاها چنین اغراضــی وارد جریان
یشود.
داوری م 
ëëاز اســتقالل داورها ســخن گفتیــد آیا در
هیــچ دورهای اتفــاق نیافتــاده اســت که
مســئوالن بخواهند مالحظاتی را اعمال
کنید؟
خوشبختانه با افتخار این را میگویم
کــه در طــول فعالیــت تلویزیونــی،
مطبوعاتی و سینماییام هیچوقت مورد
فشــار از ســوی کســی قرار نگرفتــم .البته
یکی دو بــار برخی مســئوالن وقت قصد
دخالت داشــتند و خواستار ندادن جایزه
به یکی ،دو نفر شدند اما ما اصرار کردیم
کــه در انتخابهــا تغییــری ندهیم چون
اصــوالً جوایزمــان را بــا کســی هماهنگ
نمیکنیم که منجر شد به یک ناشکیبایی
و حــدود دو ســال جشــن برگــزار نشــد.
بخشــی از این توقیف هم برمیگشت به
جوایزی که به «قهوه تلخ» و «ســنتوری»
دادیــم و مخالفتهایــی وجــود داشــت
کــه این آثــار جایــزه نگیرنــد و ما بــه این
مخالفتها بهایی ندادیم .فرهنگ و هنر
حوزه پیچیدهای اســت و خیلی از کسانی
که مسئولیت میپذیرند باید سعه صدر
داشته باشند و امروز را نبینند بلکه تاریخ
را ببیننــد و ســعی کنند نقش خودشــان
را بخوبــی در تاریــخ ایفــا کند .متأســفانه
مدیران فرهنگی ما برخی اوقات نسبت
به استراتژیهای فرهنگ و هنر بیتوجه

هســتند و غمــض عیــن میکننــد .اگــر
چشمهایشان را باز کنند متوجه میشوند
که باید تمام کنشها و تعاملشــان را در
پهنه تاریخ ببینند .ممکن است فکر کنند
که فقط دارند با یک فیلمساز و آوازخوان
و اهــل هنر بد اخالقــی میکنند در حالی
که غافلنــد از اینکه برخــی از آنها دردانه
هســتند و ســالها طول میکشــد تــا مثالً
خوانندهای مثل شجریان داشته باشیم.
ســالها طول میکشــد تــا یــک بازیگری
مثل انتظامی داشته باشیم .باید قدردان
ایــن آدمهــا باشــیم و مثــل یــک میراث
فرهنگی با آنها برخورد کنیم .از نظر من
عباس کیارســتمی ،داریــوش مهرجویی
و مسعود کیمیایی خودشــان یک یادگار
و میراث هســتند و همانطور که به بنای
تاریخــی احتــرام میگذاریــم و دور آن
حصار میکشیم تا کسی روی آن یادگاری
ننویســد آنها هــم مراقبــت و نگهــداری
میخواهند البته که آرتیســتها به دلیل
خصلت هیجانی و احساسیشان ممکن
ی مواقع چندان با ما همراستا
است بعض 
نباشــند اما نباید آنها را کنترل احساســی
کرد اساساً یکی از جنبههای جذاب وجود
هنرمنــدان همیــن اســت کــه برآشــفته
میشــوند و دست به خلق یک سمفونی
یا فیلــم میزنند .نباید از نظر سیاســی و
جنبههای شخصی آنها را محدود کنیم.
باید در مدیران فرهنگی نگاه مهربانانه و
عامنگر وجود داشته باشد و به تاریخ فکر
کنیم و به این فکر کنیم که ســخن ایرانی
بایــد در حــوزه فرهنــگ و هنــر در جهان
شــنیده شــود و ما راهــی جز ایــن نداریم
که از طریق ســینما و تلویزیــون این کار را
انجام بدهیم .االن زبان ســخنگوی دنیا،
زبان جنگ و دیپلماسی نیست زبان هنر
و فرهنگ اســت و هر کشــوری کــه در این
حــوزه قدرتمندتر باشــد صاحب ســخن
است.
ëëدر مراســم یادبــود عباس کیارســتمی،
نصراهلل پورجوادی هــم همین تعبیر را از
عباس کیارستمی داشتند و گفتند دولت
میلیونها تومان خرج میکند تا فرهنگ
ایرانــی را در خــارج از کشــور بــه نمایــش
بگذارد؛ اما کیارســتمی با هنــرش و بدون
بودجهدولتیبرایکشورشآبروخرید.
بلــه همچنیــن اظهــارات محمــود
دولتآبادی که گفتند سلیقه من اگر چه
چندان با کیارســتمی همراه نیســت ولی
ایشــان نکتــهای از فرهنــگ ایرانی یعنی
قناعــت را به جهانیان عرضــه کردند که
شایسته تقدیر است .یک نکتهای که من
همیشه به آن نقد دارماین است که چرا

دوش مردم و بخش خصوصی چرخیده
است حتی اسپانسر و حامیان این جشن
هم اغلب از نهادهای خصوصی هستند.
کــم و زیاد ســعی کردیم با قناعتــی که از
آن حرف میزنیم ،خــرج اضافه نکنیم.
بعضی مواقع هزینههای جشــنوارههای
شــبه دولتی یا ســازمانی مــا را به تعجب
میانــدازد که چطور بــا این همه بودجه،
نتیجه کار اینقدر فقیرانه است.
ëëبــا حضــور در دفتــر مجلــه میتــوان
تــا حــدودی تــب و تــاب و مشــکالت
برگزارکنندگاناینجشنرااحساسکرد،
مســائلی که شــاید برای کســانی که در این
جشــن حاضر میشــوند قابل پیشبینی
نیســت .گویــا بــا وجــود تجربه  15ســاله
برگزار کردن چنین مراســمی برای بخش
خصوصیهمچنانپردردسراست.
در تمام این ســالها بخــش بزرگی از
ت ما بــرای اثبــات حقانیت
انــرژی و وقــ 
ایــن جشــن صرف میشــود و هنــوز بعد
از  15ســال نتوانســتهایم بــرادری خود را
ثابــت کنیم .هر ســال باید التــزام خود را
بــه قانون اساســی اثبات کنیــم .ما مردم
این ســرزمین هســتیم .من اگــر تخریب
بشوم چه سودی برای کار خودم خواهم
داشــت؟! مــن بایــد بــا نشــاط ایــن کار را
انجام بدهم و متأســفانه این نشاط از ما
دریغ میشود .چرا سعی میکنند اینقدر
نقــش منفــی بــازی کنند مگــر بــه آینده
ایــن ســرزمین و بچههای خودشــان فکر
نمیکنند .مگر خودشان سینما نمیروند
و تلویزیون تماشا نمیکنند .مگر شهرزاد
و مهــران مدیری نمیبیننــد .پس اجازه
بدهند که آنها تشویق شوند ،بارور شوند و
کارهای بهتری بکنند .هنرمند خموده به
درد این مملکت نمیخورد .برخی همه
نیرویشان را میگذارند تا کار خوب انجام
نشــود یا ســنگ بیاندازند و کار دیگران را
خــراب کنند .ما تا چــه وقت میخواهیم
از طریــق لگــد زدن بــه فعالیــت دیگران
خودمان را باال بکشیم .قصدم این نیست
کــه از نهــادی خاص گله و شــکایت کنم.
مــن به این همافزایــی نیروهای نظامی،
اجتماعی ،امنیتــی و ...معتقدم .اگر آنها
نباشند فعالیت من هم بسامان نخواهد
بود امــا به این هم فکر کنیم که ما داریم
در ایــران با هــم زندگی میکنیــم و ایران
برای همه ماست و اقتدارش آرزوی همه
ماســت .سال گذشته جشــن ما با تشییع
پیکر شهدای غواص همزمان شده بود و
باالترین انرژی و تحسین جشن معطوف
تجلیــل از این غواصان شــد .بدون اینکه
دستوری داده باشند.

