پرونده سال

دیگــر نظیــر هنــد و افغانســتان هــم همینطور.
از همیــن رو معتقــدم تنها با مطالعــه معماری
کشورهای منطقه است که قادر به درک معماری
خودمــان و همیــن طور صحبــت دربــاره جایگاه
آن خواهیــد بــود .درباره فرهنــگ هم همینطور
اســت و ما برای بررســی فرهنگ و حتی صحبت
درباره وضعیت فعلیاش باید فرهنگهایی که
در کشــورهای منطقــه در تعامل با آنهــا بودهایم
مطالعــه کنیم و اشــتراکاتی که داشــته و داریم را
پیدا کنیم .مهمترین نکتهای که در بحث فرهنگ
باید بپذیریم این است که فرهنگ هیچگاه بهطور
مستقل زایا نخواهد بود ،بلکه در برخورد با دیگر
فرهنگهاست که رو به تعالی میرود .این تصور
کــه فرهنگ ما برتر اســت یا فــان فرهنگ ،اصالً
تفکر صحیحی نیست .متأسفانه از آغاز مشروطه
به این ســمت دچــار نوعی خودباختگــی دربرابر
غرب شــدهایم و داشتههای خودمان را فراموش
کردهایــم .هــم تحقیر داشــتههای خودمان و هم
غرور بیش از اندازه به آنچه که بودهایم و هستیم
اشــتباه اســت .از همین رو از یکصد ســال قبل به
این ســو که شــاهد رواج مدرنیســم در کشــورمان
هســتیم فرهنگ مردمی نادیده گرفته شــده ،آن
هم فرهنگ مردمی که قصه و شــعر ســاختهاند،
مردمی که جشــن و آداب و حتــی خرافههایی به
وجود آوردهاند که همگی جزئی از داشته هایمان
به شــمار میآیند که در بررســی فرهنــگ باید به
آنها توجه داشت .اینها را گفتم تا بگویم که بدون
شــناخت فرهنگ مــردم که همــواره بــا تحقیر از
ســوی نخبگان روبهرو بوده حتی قادر به شناخت
فرهنگ طبقه خــواص و الیت هم نخواهیم بود.
از مشــروطه به این ســو به مرور مردم ،تمایالت و
فرهنگ آنان را نادیده گرفتهایم و گمان کردهایم
در خلــوت خودمــان قــادر بــه خلــق شــاهکارها
هستیم؛ در صورتی که این تفکر ما را منزوی کرده
است .این در حالی است که ما ایرانیان برخوردار
از فرهنگــی غنی هســتیم ،بگذاریــد مثالی بزنم؛
بــه معمــاری خانههای یــزد که نگاه کنید ســقف
همــه آنها را در یک ســطح میبینیــد .جالب این
جاســت کــه اگر قــرار بــوده طبقــات بیشــتری به
خانهشــان اضافه کنند باید در عمــق زمین آن را
ایجــاد میکردنــد تا در نهایت پشــت بام همه در
یک ســطح بماند ،از همین رو تنهــا تفاوت خانه
ثروتمنــدان بــا مــردم عــادی تنهــا در مقیــاس و
انــدازه در خانــه آنها بود .اگــر غربیان چنین نکته
ای را یافته بودند ،شک نکنید که از این همسطح
دیــدن ،بــرای خلــق تئوریهای بســیار اســتفاده
میکردنــد .حتــی ســعدی هم چنیــن تفکــری
داشــته و معتقد بوده بام خانهها باید همســطح
باشــد تا مردم در برابر یکدیگر احســاس حقارت
نکننــد« .چو بــام بلندش بــود خودپرســت /کند
بول و خاشــاک بر بام پســت» او بــاال رفتن بامها
را نوعــی خودپرســتی میدانســته ،از آن طرف به
معمــاری فاشیســتی برخی کشــورها توجه کنید،
ســاختمانهای ســربه فلک کشــیده ای که منجر
بــه بروز رعب و وحشــت در بیننده میشــوند! نه
تنهــا از ادبیــات ،موســیقی ،ســینما و تئاتــر ،بلکه
از فرهنــگ نهفتــه در معمــاری دموکراتیکمان
هــم میتوانیم درسهای بســیاری یــاد بگیریم.

در ارتبــاط با زنان هم همینگونه اســت ،شــما به
بخشهای شــمالی و جنوبی کشــور که نگاه کنید
بــا زنانــی روبــهرو میشــوید که همــواره هــم تراز
بــا مــردان کار کــرده و اقتصــاد خانــواده را پیــش
میبرنــد .عالیتریــن مظهر زن ایرانــی را در هزار
و یک شــب میبینیم ،در «هزار و یک شب» یک
مرد مستبد براساس سوءتفاهم زنها را میکشد
و شــهرزاد قصهگو بــا قصهگویی این مســتبد ابله
را تبدیــل بــه فــردی آرام میکنــد کــه در نهایــت
بــا او ازدواج میکنــد .بــا پرداختن و دنبــال کردن
فرهنگ و هنر مردم خودمان میرسیم به همان
جایــی که پرویــز تناولــی میگوید هیچ مجســمه
مدرن امریکایی نیســت که به انــدازه قفلی که در
الشتر ســاخته میشــود جزئیات درونی و بیرونی
داشته باشد .ذکر این مسائل به این خاطر نیست
کــه مایه تفاخر شــود بلکه باید به آن توجه شــود.
برخــاف صحبتهــای آقــای چکناواریــان مــن
معتقــدم جایــگاه ســینمای
ایــران فراتــر از ایــن اســت که
تنهــا  4فیلــم از آن در محافل
بینالمللــی پذیرفتــه شــده
مجابی:اینکهبانوی
باشد .کیارستمی خود را چنان
کارگردانیمثلنرگس
تثبیــت کــرده که بــزرگان دنیا
آبیارجایزهمیگیردو
گفتهاند ســینمای دنیا به قبل
خودرابهفضایمردانه
و بعــد از کیارســتمی تقســیم
حاکمتحمیلمیکند
میشــود .ایــن تمجیدهــا،
بسیارپراهمیت
تعــارف نیســت و در بنــد و
استچراکهبهما
بســتهای سیاســی هــم قرار
راهموفقیترانشان
نمیگیرد.
ندادندوماخودمان
اگــر
چکناواریــان:
صحبتهــای مــن موجــب
آنرابهدستآوردیم.
ســوءتفاهم در خصــوص
اینکهدخترانیاز
جایــگاه جهانــی ســینمای
ایالتوعشایردرحوزه
ایــران شــد عــذر میخواهــم.
ورزشبرایکشورمان
کیارســتمی دوســت قدیمــی
جایزههایبزرگکسب
من بود و قرار بود اپرای من را
یکنندغرورآفرین
م 
کارگردانی کند .استثنا همیشه
است،اینموفقیت
در همه جای دنیا وجود دارد.
نشاندهندهآناست
موضــوع
«ëëایــران»:
کهاینانرژیهمچنان
از
فراتــر
مــا
بحــث
مــورد
وجود دارد و فوران
دولتهاســت .مقصــود مــا
خواهدکرد
در ایــن نشســت اســتفاده از
ظرفیتهــای فرهنگــی بــرای
بهبود شرایط جامعه و تعدیل
نگاه مردم است.
چکناواریــان :بــرای حفظ
و گســترش فرهنــگ بایــد هزینــه کــرد و بــرای
قــوام و پایــه آن باید بودجه هنگفتــی اختصاص
داد؛ بودجــهای کــه نگاه بازگشــت ســرمایه در آن
مدنظر نباشــد؛ اگــر هــدف اسپانســرها ،دولت یا
هر ســرمایهگذار فرهنگی ،بازگشت سرمایه باشد
خودکشــی فرهنگ اســت .بازهم تأکیــد میکنم
بــرای فرهنگ باید هزینه کــرد .وقتی قیمت یک
کنســرت در تــاالر وحــدت  100هــزار تومان اســت
یک دانشــجوی موســیقی چگونه میتواند بلیت
بخــرد و با حضور در چنین فضایی تربیت شــود.
از سوی دیگر دستمزد موزیسینها که تعدادشان
هم اندک بوده پایین اســت .یک موزیســین باید

ایـــران مـــا

چندین جا برنامه اجرا کند تا بتواند امرار معاش
خــود را تأمین کند؛ حکایت آن مانند ســر کچلی
اســت که  10تار مو دارد؛ یک روز سه تار موی خود
را به سمت چپ شــانه میکند و مابقی را سمت
راست و روز دیگر جای آنها را تغییر میدهد.
موســیقی هنر بســیار پــر خرجی اســت و هیچ
رشــته هنری تــا این میــزان پرخرج نبوده اســت.
در کنسرت فیالرمونیک امریکا اگر ارزش سازتان
کمتــر از  100هــزار دالر باشــد نمیتوانیــد بــه این
ارکســتر راه پیــدا کنیــد امــا در ارکســترهای ایــران
میبینیــد که یــک نوازنــده ســاز  200یــا  100هزار
تومانی به دست گرفته است و می نوازد بنابراین
در چنیــن شــرایطی نمیتــوان انتظــار داشــت
موسیقی کالسیک رشد کند.
مجابــی :و موســیقی ما غنــی نمیشــود مگر
اینکه موســیقی کالســیک جــا بیفتــد و ارزش آن
مشــخص شــود .داشــتههایمان را که داریم ،باید
چیزهایی را به دست بیاوریم که نداریم.
چکناواریان :فرمایش شــما درســت است .ما
قبل از انقالب اپرا داشتیم که جهانی بود اما االن
اجــرای هر اپرا  2تا  5میلیــون دالر هزینه میبرد.
مــن مدتهاســت تصمیــم دارم اپــرای «رســتم و
ســهراب» را اجــرا کنــم امــا نه ارکســتر صــد نفره
در ایــران وجــود دارد ،نــه گــروه کــر  80نفــره و نه
خوانندههایبینالمللی.
«ëëایران» :و البته نه اسپانسری که حمایت کند.
چکناواریان :اسپانسرهای ما همه بیزینسمن
هســتند .در اروپا و امریکا اسپانســر اجازه دخالت
در کار کارگردان ندارد.
کیانیــان :جزو افتخاراتش اســت که اسپانســر
برنامه فرهنگی شده.
چکناواریــان :فرهنــگ امــروز مــا بــه ماننــد
غــذای فســت فــودی شــده اســت .بــا نشســتن
پــای برنامههــای تلویزیونــی خواهیــد دیــد همه
میخواهند یک چیز بهصورت ســرهم شــود و به
مخاطب عرضه گردد.
«ëëایــران» :از بحث اصلی دور نشــویم ســؤال ما
این بــود در شــرایط امروز جامعه کــه اغلب مردم
مصلحتهــای شخصیشــان را بر منافــع ملی و
جمعــی ترجیــح میدهند حــوزه فرهنــگ چقدر
قابلیــت دارد تــا دوبــاره کنــار هــم قــرار بگیریم و
بههمین ایــران فرهنگی کــه امروز تصویــر زیبایی
از آن ترســیم کردیــد فکــر کنیم .مــا ایــن کارکرد را
در فرهنــگ و هنرمــان تجربه کردهایــم نمونهاش
سالهایجنگ.
کیانیــان :من بحــث قبلیام را کــه پی بگیرم
یرسیم .اینکه میگویم
به این ســؤال شــما هم م 
شناســنامه مــا لگدمــال شــده مقصود مــن چند
دهه اخیر نیســت بلکه در بســیاری از حکومتها
در طــول تاریــخ ایــران ارزش یــک چیزهایــی را
بــزرگ کــرد ه و اهمیت یکســری چیزهــا را تقلیل
داده یا حتی نابود کرده اســت .قبل از انقالب هم
بههمین شــکل بــوده .اما شناســنامه مــا یک روز
بایــد پــاک شــود و درک کنیم همــه فرهنگهای
ملی با هم و در کنار هم هویتدهنده ما هستند.
صحبتهای آقــای چکناواریان درباره هزینهکرد
فرهنگ درست است ،ســالیان سال است معیار
همه چیز شده پول .در صورتی که قرار بود معیار
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