پرونده سال

جدید ایران روی فرهنگ و هنر دســت انداخته و
کارهایی که دولت نتوانسته در مهندسی فرهنگ
انجام بدهــد در بخش خصوصی انجام میدهد
البته با همکاری مدیران بازنشســته سابق همان
دســتگاهها .ایــن موضــوع زنــگ خطــری بــرای
هنرمنــدان ایران به صــدا در آورده که نتیجهاش
 10سال دیگر معلوم میشود یعنی زمانی که یک
ســرمایهگذار  5گالــری درجــه یک پایتخــت را در
دســت دارد و اوســت که تعیین میکند چه کسی
نقاش اســت ،آثار چه کســی باید وارد حراج شود
و آثــار چه کســی نه .تعیین تکلیــف میکند چون
منتقدش را دارد ،روزنامهاش را خریده و مباشر و
روابــط عمومی را هم دارد .به اصرار کلمه «هار»
را بــه کار میبرم چــون این ســرمایهگذار ،نادان و
ابله اســت و پــر زور .در تئاتر و ســینما هم همین
روش به نحوی دیگر وجود دارد .به نظر میرســد
فقط ادبیات اســت که از این اتفاق مصون مانده
چون از همان ابتدا یک مشت آدم فقیر یکالقبا
بودند و کســی کاری به آنها نداشت .همچنان که
امــروز شــاهدیم نوعی تئاتر به وجود آمده شــبیه
«بینوایان» که روی دوش توانایی بازیگران درجه
یک تئاتر ایران نمیگردد بلکه با پول میچرخد؛
البتــه منظــور مــن ایــن نیســت کــه «بینوایــان»
نباشــد آن هم باید باشد اما اینکه شما تمام هنر
مســتقل ایــران را مطــرود و منــزوی کنیــد و فقط
یــک بخــش را تأیید کنیــد آغاز گرفتاریهاســت.
من بــه هیچوجــه نمیگویم جلوی انتشــار فالن
کتــاب را بگیریــم ،هــر کتابــی باید چاپ شــود اما
جلــوی کتاب خــوب را نگیرید .مــن نمیگویم که
کتاب فهیمه رحیمی چاپ نشــود ،نــه! این تفکر
هم تأیید سانســور اســت ،هر فیلمی باید ساخته
شــود و هر نــوع کتابی باید بــه بازار بیایــد اما این
طور هم نباشــد که فقط جلوی کار اصیل پیشــتاز
مترقی و مســتقل را بگیریم .سانسور دو عملکرد
دارد هــم جلوی تولید را میگیــرد و هم ابتذال را
رواج میدهــد بنابرایــن با سانســور فقــط جلوی
تولیــد کار فرهنگــی را نمیگیرید بلکــه به ابتذال
میدان میدهید .اتفاقاً جایی که به ابتذال میدان
میدهید متوجه سانســور نمیشوید در حالی که
عملکرد اصلی سانسور همین جاست .امروز داد
ســینماگرها از رواج کمدیهای مبتذل که فروش
خیره کننــدهاش آدم را وحشــتزده میکند ،هوا
رفته اســت .چهل ســال اســت تلویزیون ســلیقه
مــردم را به ســمتی برده که خــودش میخواهد.
در شــرایطی قــرار داریــم کــه آن را میتــوان بــه
نوعــی ســرآغاز دوره جدیــدی دانســت ،دوره ای
که ســرمایه ســاالری بر فرهنگ حکومت خواهد
کرد و ایــن اتفاق خوبی نیســت.این اتفاق باعث
میشود فعالیتهای فرهنگی مستقل و پیشتاز،
تحت فشــار قرار گیرند ،حتی ممکن است برخی
فرهنــگ را از میــدان خارج کنند امــا تمام تالش
مــا اهالی فرهنگ و هنر این اســت که با ادامه کار
با ایــن موضــوع مقابله کنیــم ،اگرچــه نمیتوان
امیــدوار بــود در این مبــارزه ،ســرمایههای بزرگ
و وحشــتناک مرتبــط بــا قــدرت کوتــاه بیاینــد .با
شــناخت از ابتــذال بایــد ازآن فاصلــه بگیریــم و
مبــارزه کنیم ،ایــن وظیفه ماســت ،همانطور که
در این سالها عقب ننشستیم و مقاومت کردیم؛

البته کســی را متهــم به ایجاد ابتــذال نمیکنیم؛
ابتذال یک فضای عمومی است که همه ما به هر
نحوی در درون آن شناوریم اما با شناخت درست
میتوانیم از آن فاصله بگیریم و بتدریج از فضای
ابتذال خارج شویم؛ ناگفته نماند این اتفاق میسر
نمیشــود مگر آنکه به اســتقالل و شأن فرهنگی
بیندیشــیم .امروزه متأســفانه هنرمندان م ا شأن
فرهنگی خود را نادیده میگیرند،شــأن فرهنگی
بســیار مهم است مردم به هنرمندانی چون رضا
کیانیــان ،داریــوش مهرجویی و دیگــر هنرمندان
مــورد عالقه خود نگاه میکننــد و آنها را الگو قرار
میدهند ،بنابراین اگر این افرا د شأن هنری خود
را که اســتقالل ،پیشتازی و همدلی با مردم است
حفظ نکنند ،بتدریج مردم دلزده میشــوند .من
سالهاســت که به رفت وآمد دولتها و سیاست
آنهــا فکــر نمیکنــم و به کارهــای روزمــره خودم
مشــغولم اگرچه تمامی اتفاقات و فعالیتهای
اجتماعــی را رصد میکنم اما تا به امروز هیچگاه
زاویــه دیــد و توجه خودم را به ســمت دولتها و
حاکمیت نبردهام و نگاهم به سوی مردم کشورم
بــوده اســت .در واقــع دغدغــه اغلــب هنرمندان
همین است .مردم به ما نیرو و انگیزه میدهند تا
اهداف کارخود را دنبال کنیم؛
آنها باوجود تمامی فشارهای
اقتصادی و محدودیتهایی
کــه وجــود دارد مقاومــت و
چکناواریان:برایحفظ
ایســتادگی کردنــد و امــروز
وگسترشفرهنگباید
شــاهد حضــور پررنــگ
هزینهکردوبرایقوام
دانشــمندان ،هنرمنــدان
وپایهآنبایدبودجه
و فعــاالن اجتماعــی در
هنگفتیاختصاص
کشــورمان هســتیم که روز به
داد؛بودجهایکهنگاه
روز هم بر تعداد آنان افزوده
میشود .به اعتقاد من داشتن
بازگشتسرمایهدرآن
امیدهــای بــزرگ و بیهــوده
مدنظرنباشد؛اگرهدف
همانقدر ســادهلوحانه است
اسپانسرها،دولتیاهر
که ناامیــدی مطلق ،بنابراین
سرمایهگذارفرهنگی،
از اعمــاق نــا امیــدی خــود
بازگشتسرمایهباشد
امیدی ساختهایم برای آینده
خودکشیفرهنگ
و بــرای آن تالش میکنیم .با
است.بازهمتأکید
وجود آنکــه میدانیم به کف
میکنمبرایفرهنگ
مطالبــات اجتماعی جامعه
بایدهزینهکرد.وقتی
رسیدهایم و مردم در بدترین
قیمتیککنسرتدر
شــرایط زندگــی میکننــد
تاالروحدت 100هزار
امــا هنرمنــدان ،متفکــران و
توماناستیک
جامعــه روشــنفکران ســعی
دانشجوموسیقیچگونه
دارنــد از ایــن شــرایط بــرای
میتواندبلیتبخرد
مرتبــهای دیگــر برخیزنــد و
من ایمــان دارم تــا زمانی که
همفکــری داشــته باشــیم،
پیشــنهاد بدهیــم و تولیــد
کارکنیــم میتوانیــم ایــن
فضای ناامیدی و یأس را پس بزنیم اما از زمانی
که قادر نباشــیم و نگذارند این کارها انجام بگیرد
طبیعتاً این حجم ناامیدی روحیه مردم را در هم
میشــکند .من در جوانان و زنان جهش و تحرک
میبینــم ،اینکــه بانــوی کارگردانــی مثــل نرگس
آبیــار جایزه میگیــرد و خود را به فضــای مردانه
حاکــم تحمیــل میکنــد بســیار پراهمیت اســت

ایـــران مـــا

چــرا کــه به مــا راه موفقیت را نشــان ندادنــد و ما
خودمان آن را به دســت آوردیم .اینکه دخترانی
از ایالت و عشــایر در حوزه ورزش برای کشورمان
جایزههــای بــزرگ کســب میکننــد غرورآفریــن
اســت ،این موفقیــت نشــاندهنده آن اســت که
ایــن انرژی همچنــان وجود دارد و فــوران خواهد
کــرد .وظیفه ما بهعنوان هنرمند و روشــنفکر این
توگو کنیم
است که مرتب پیشــنهاد بدهیم ،گف 
و حمایت داشته باشــیم در غیر این صورت بروز
شبینی اســت .به خاطر
هــر اتفاق بدی قابــل پی 
همیــن پیشبینیهاســت کــه آقــای چکناواریان
نگــران سرمایهســاالری اســت ،آقــای کیانیــان
سرمایهساالری را دشمن هنر میداند و خود من
به نحوی دیگر نســبت به ایــن موضوع معترض
هســتم .ما باید با طرح این مســأله نهضتی دیگر
آغاز کنیم ،نهضتی که البته به ما ختم نمیشود و
جوانان این راه را ادامه خواهند داد.
«ëëایران» :برای حفظ ایران فرهنگی و شناسنامه
ملی آیا نیاز است که فرهنگ گذشته خود را حفظ
کنیم یــا آنکه با تلفیــق فرهنگ کشــورمان با دنیا،
فرهنگ را بهروز کنیم.
مجابــی :در چهــل ســال اخیــر بهدلیــل تنوع
رســانهها و انفجــار اطالعات آگاهی ما نســبت به
جهان غرب بیشتر شــده ،اما در کنار این افزایش
آگاهی متأسفانه آگاهی ما از پیشینه فرهنگیمان
بســیار کمرنگ شــده و تمام توجه مان معطوف
به میراث جهانی شــده اســت .اگرنگاه درستی به
میــراث جهانی باشــد ایــرادی برآن وارد نیســت
اما مســأله این اســت که بهصــورت به هم ریخته
و آشــفته به میراث جهانی نــگاه میکنیم .از یک
ســو از اصغر فکور نویسنده معاصر ایرانی سخن
میگوییــم اما حتی یــک کتــاب از او نخواندهایم،
بــدون آنکــه بدانیــم فــان نویســنده یــا حتــی
شــخصیت مطــرح جهــان کیســت از جملــهای
که بــه نقــل از او شــنیدهایم برای کوبیــدن طرف
مقابــل اســتفاده میکنیــم .البتــه مــن میگویــم
تــا اینجــای کار هــم ایرادی نــدارد به شــرط آنکه
میــراث جهانی را بشناســیم و درکنــار آن میراث
ملــی خــود را هــم محک بزنیــم .تصور مــن این
است با وجود توجه به میراث جهانی آگاهیمان
نســبت به آن بســیار کم و محدود است 20 .سال
اســت طرز فکــر مدرنیتــه و نوشــدن افــکار و این
نــوع ذهنیات بواســطه ترجمــه کتابهای معتبر
در ایران آغاز شــده بدون اینکه جنبه عام داشــته
باشــد .جامعه ما از احساســاتی بودن بتدریج به
ســمت عقالنــی شــدن حرکــت میکند امــا تا به
امروز بنیه روشنفکری ما آنقدر قوی نشده که این
مســیر عقالنی را تســریع کند .جوانهای بسیاری
هستند که در عرصه هنر فعالیت دارند اما منتقد
نیستند یا حمایت نمیشوند .این درحالی است
کــه منتقــدان در دنیــا از ســوی بنگاههــای بزرگ
فرهنگــی مورد حمایت قــرار میگیرنــد و در این
زمینــه رشــد میکننــد امــا درکشــور مــا منتقدان
هیچ کاربردی ندارد البته این بدان معنا نیســت
کــه منتقــد هوشــمند و درجه یــک نداریــم بلکه
عرصــهای برای آنهــا فراهم نیســت .یک منتقد
بهمــدت یــک مــاه بایــد کتابهای غالمحســین
ســاعدی را بخواند تا د ر مورد او مقالهای بنویســد
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