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«وطن تنها جغرافیا نیســت ،بلکه خاطرات یک ملت و حافظه جمعی آنان است» این جمله،
گفته مشترکی است که سه میهمان دورهمیمان بر آن تأکید داشتند ،درباره اش صحبت کردند
و مصداقهایــی بــرای آن در عرصههای مختلف هنر برشــمردند؛ البته گالیه هــم کردند ،از اینکه
چرا شناســنامه ملی ما ایرانیان غبار گرفته! از افراد و ســازمانهایی گفتنــد که هرازگاهی موانعی
پیــش روی فعاالن فرهنــگ میگذارند؛ از محدودیتهای نشــر کتاب گرفته تا موانعی که بر ســر
راه موزیســینها وجود دارد و حتی اما و اگرهای پیش روی سینماگران و همین طور فعاالن دیگر
بخــش ها .بــا وجود همه اینها ،هــر  3نفر همچنان امیــدوار بودند؛ امیدوار به بهبود شــرایطی که
بخشــی از آن تحت تأثیر مشکالتی اســت که این روزها همه ما گرفتار آن شدهایم .تأکید داشتند
کــه فرهنگ و هنر ایــن مرز و بوم هیچگاه متوقف نشــده و بــا وجود موانعی که هــر از گاهی پیش
روی آن قرار گرفته راه خود را پیدا کرده اســت« .جواد مجابی» ،شــاعر ،نویســنده ،منتقد ادبی و
پژوهشگر هنرهای تجســمی که از او آثار ارزشمندی در حوزه ادبیات طنز هم منتشر شده و سالها
بهعنوان روزنامهنگار فعالیت کرده« ،لوریس چکناواریان» ،رهبر ارکســتر ،آهنگساز و نقاشی که
ســاخت بیش از هفتاد سمفونی و اپرا و همچنین موســیقی فیلمهای متعددی را برعهده داشته
و «رضا کیانیان» که بواســطه حضور در تئاتر ،بازی در آثار ســینمایی و سریالهای تلویزیونی نیاز
به معرفی چندانی نــدارد و البته فعالیتهای او هم همچون مجابــی و چکناواریان تنها به یک
حوزه محدود نمیشــود و در عرصههای عکاسی و نویســندگی هم صاحب آثار متعدد است .در
گفتوگوی دو ساعتهای که با جواد مجابی ،لوریس چکناواریان و رضا کیانیان داشتیم از گستره
فرهنگــی ایران بر خود بالیدیم ،از بیمهری و غفلتی که به این گنجینه شــده افســوس خوردیم و
در نهایت امید بســتیم به پویایی و اســتواری فرهنگی که مردمانش همچنان نگهبان آن هستند.
ماحصل این دورهمی را در ادامه میخوانید:

«ëëایران» :موضوع این دورهمی ،ایران فرهنگی و
استفاده از ظرفیت آن برای شرایط موجود است.
استاد مجابی پیش از این در مقالهای عنوان کردید
که «وطن تنها نقشه جغرافیایی نیست و فرهنگ
ملت اســت» بحث را از همین نگاه شــما شــروع
کنیم.
مجابــی :هنــوز هــم بــه همــان مقالــه و گفته
پنجــاه ســال پیــش معتقد هســتم ،اینکــه وطن
تنهــا نقشــه جغرافیایــی نیســت بلکــه خاطرات
مشــترک یک ملت و حافظه جمعی آنان است.
بهعنــوان فــردی فرهنگــی ،وقتی بحــث وطن به
میان میآید مضراب هــوش ربای درویشخان،
صــدای عــارف ،شــعر حافــظ و مثنــوی مولوی،
بنای باعظمت تخت جمشــید ،بوف کور هدایت
و اشعار نیما در ذهنم نقش میبندد .البته باالتر
از همه اینها بــه فرهنگ مردمی معتقدم چراکه
ســازندگان اصلــی فرهنــگ را مــردم میدانــم و
درســت برخالف تفکر رایــج معتقدم که خواص
همچــون جزیره ای میــان دریــای فرهنگ مردم
هســتند .بــاور دارم کــه بخــش مهمــی از هویــت
فرهنگی ما سینمای کیارستمی و اصغرفرهادی،
آواز بنــان و شــجریان ،شــعر شــاملو و اخــوان،
رقصهــای کردی و لری ،موســیقی اقــوام و حتی
هنــر مردمیمان اســت کــه برخی به غلــط از آن
به صنایع دســتی یاد میکنند .هویتی که بخشــی
از افتخار آن به جنبش زنان ایرانی ،شیداییهای
فروغ و سیمین دانشور و به کوشش تمام افرادی
است که برای تعالی بخشهای مختلف فرهنگ
این ســرزمین میکوشــند .بنابراین ایــران و وطن
برای من یــک مفهوم فرهنگی اســت ،به همین

