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همه چیز فرهنگ باشــد .اگر همه تئاتر ،ســینما،
موسیقی ،تجسمی ،ادبیات و شعر و ...را به بخش
خصوصی بســپاریم ،بخش خصوصی همه را با
معیار و بر مبنای ســود ،مثل نخود و لوبیا حساب
و کتــاب میکند .بخــش خصوصی نباید صاحب
هنر باشــد بلکــه باید افتخار کند در کنــار هنر قرار
میگیــرد .افتخار کند بــه اینکه عنــوان بَِرندش با
عنوان یک اثر هنری همراه شــود .اما االن شرایط
طوری شــده کــه هنــر و هنرمند بایــد افتخار کنند
حامــی مالــی پیــدا کردهانــد! و اسمشــان در کنار
یــک برند تجاری قرار میگیرد! پول را مشــروع یا
نامشــروع ،از هزار راه میشود به دست آورد ولی
هنــر را نمیتوانیــم از هزار راه به دســت بیاوریم.
هنر اصیل ماندگار اســت و نامشروع هم نیست.
من مخالف سرمایهگذاری در عرصه هنر نیستم،
خــوب هم هســت چــرا که ایجــاد کار میکنــد اما
دولتهــا باید باور کنند که این فرهنگ اســت که
آینده و حال کشور و آد مها را میسازد .امروز تنها
چیزی که به آن اهمیت نمیدهند فرهنگ است.
میگوینــد «تــوش پــول نیســت» .تئاتر ،ســینما،
ادبیات ،نقد سرمایهساز نیست .نقد خیلی مهم
اســت .در دورهای که آقای مجابی از پیشتازان آن
هســتند نام منتقد همتــراز هنرمند بود .چالش و
توگــو و دیالوگی که داشــتند باعث رشــد هنر
گف 
میشــد .هنرمند فقــط درون خــود را میبیند در
حالــی که منتقد از بیرون نــگاه میکند و در حکم
چــراغ کاله معــدنکاران اســت؛ نور میانــدازد تا
کــج نــرود .منتقدهــا جایــگاه گذشــته را ندارند و
گوشــهگیر شدهاند .وظیفه دولت است که بخشی
از ســرمایه ملــی را بــرای رشــد هنــر بگــذارد .هنر
فرهنــگ میســازد و کشــوری که فرهنگ نــدارد،
هویــت ندارد ،شناســنامه نــدارد .در عصر حاضر
کشوری که سینما ندارد در مجامع جهانی حضور
ندارد ،هویت ندارد .اگر پیش از این مطرح شدن
در عرصه جهانی وابسته به داشتن تئاتر و ادبیات

و موســیقی بود امروز این حضور در سینما ظهور
پیــدا کرده اســت .بههمین خاطر هم کشــورهای
منطقه در تالش هستند تا صاحب سینما شوند و
به نوعی سینما را وارد کنند .سالها پیش اسرائیل
ســرمایه زیــادی هزینه کرد تا هنر مســتقل و ملی
ســینما را در کشورش بســازد ،اوایل سینمایی که
ســاخت از جنس ســینمای راکی بــود اما فهمید
کــه این جنــس ســینما فرهنــگ نمیســازد و در
جهان مطرح نمیشود .آنها تازه متوجه شدهاند
کــه ســینمای نــوع ایــران اســت کــه شناســنامه و
شخصیت و آبرو میآورد ،از همین رو مسیرشان
را عــوض کــرده و بهدنبــال بــه دســت آوردن
فرمولهــای نوع ســینمای مــا رفتنــد .فیلمهای
اخیر اســرائیلی را که ببینید تصــور میکنید فیلم
ایرانی اســت یکی از تهیهکننــدگان بزرگ بالیوود
میگوید بالیوود مثل یک دایناســور بزرگ اســت
کــه مغزی به اندازه گردو دارد اما ســینمای ایران
یــک مغــز بــزرگ اســت .مقصــود ایــن کــه ،قدر
گنجــی که داریــم را بدانیــم .چرا آقای کوروســاوا
و اسکورســیزی و ...در مقابــل کیارســتمی ســر
تعظیــم فــرو میآوردند؟ چند درصــد از جوانان
این مملکت چرایــی آن را میدانند؟ نمیدانیم
چون دنبالش نرفتیم و ارزش آن را نشناختیم .ما
جوهره ســینمایمان را نمیشناسیم ،نمیدانیم
چــرا کیارســتمی مــرد بزرگی اســت .اینهــا همان
شناســنامه مــا هســتند .قدیمهــا میگفتنــد من
بچــه فالن محل هســتم چون فالنــی و فالنی در
آن محــل زندگــی میکنند.االن یــک ایرانی برای
اینکه بگوید بچه کدام محل اســت میگوید بچه
محل کیارستمی اما خودش نمیداند کیارستمی
کیســت .نمیداند آقای چکناواریان کیست و چه
جایگاهــی دارد .ســالها پیــش کــه یکــی از اقوام
مــا برای آزمــون به کنســرواتوار فرانســه رفته بود
یکــی از قطعات امتحانــیاش نواختن قطعهای
از علیرضا مشــایخی بــود .ما قدر داشــتههایمان

را نمیدانیــم امــا آنهــا میداننــد .همانطــور که
آقــای مجابــی گفتنــد ما دائــم چشــممان به آن
طرف دنیاســت اما درون خودمان را نمیبینیم.
شناسنامه همین چیزهاست .باید به خودآگاهی
برسیم ،شناسنامهمان را پیدا کنیم و بگوییم بچه
این محل هستیم.
مجابــی :مــن میخواهــم بــه موضوع پــول و
محــور قــرار گرفتــن آن از زاویــه دیگــر نــگاه کنم.
ســابقه نــگاه حاکمیتــی در دنیا یا سوسیالیســتی
اســت یا کاپیتالیستی .سوسیالیست میگفت من
پول میدهم و رئیسام و تو باید طبق سلیقه من
فرهنــگ و هنــر را بســازی ،یک تلقــی احمقان ه از
فرهنگ و هنر .در کشورهای کاپیتالیستی دهه 50
و  60امریکا و اروپا میگفتند بازار داد و ستد و تولید
به مصرف داشــته باشید تا مســأله حل شود ولی
از زمانی که شــرکتهای بــزرگ فراملی به وجود
آمدند که ســازمانهایی فراتر از کشــورها هستند،
تحمــل نمیکنند که فرهنگ و هنری تولید شــود
که روزی علیه اصول سرمایهداری ایجاد اعتراض
کنــد بنابراین آنها هم به مهندســی فرهنگ روی
آوردنــد تــا جایی که کار به جایی میرســد که یک
ســال جایــزه نوبل را به بــاب دیلــن میدهند و از
ژان پــل ســارتر بــه یــک ترانهســرا میرســند .این
اتفاق نشــان میدهد که سرمایه جهانی و به قول
خودشان سرمایهگذاری متأخر چنان قدرتی پیدا
کــرده که برای جایزه صلــح و جایزه نوبل تعیین
تکلیــف میکنــد و مثــاً به یــک اســرائیلی جانی
جایــزه صلــح نوبل میدهــد .متأســفانه در یکی
دو دهــه اخیــر در ایــران بخشــی از ســرمایههای
مشــکوک از طریق پولشــویی و رانــت وارد عرصه
فرهنگ شده و خیلی هم فعال است ،گالریهای
مهمــی ایجاد میکنند کــه دارای تمــام امکانات
اســت ،کتابهــای ارزان و حتی مجانــی به مردم
میدهنــد و در دراز مدت بازار هنرهای تجســمی
را در دســت میگیرنــد .االن ســرمایهداری «هار»

