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ایـــران مـــا

امــا مقالــه او به چــه قیمت بــه فروش میرســد
تــا یــک مــاه کارش را جبــران کند! در مؤسســات
نشــر بزرگ غربی ویراســتار و منتقد کنــار هم کار
میکننــد و حقــوق میگیرنــد و بــا خیــال راحــت
راجــع بــه بعضــی از کتابها نقد مینویســند .ما
باید این مکانیسم را در کشورمان تعریف کنیم تا
این تصور ایجاد نشــود که جوانان ما سطحی نگر
و بیســواد شــدهاند .فرهنگ ،هنر و دانش بشری
تنها به ما ختم نمیشود ،همواره ملتها زاینده
هســتند .باید به جوانان امکانات داده شــود اما تا
بــه امــروز چه امکاناتــی به آنها دادهایــم که حاال
انتظار معجزه داشــته باشــیم! با این تفاسیر من
باز هم ناامید نیســتم ،فرهنگ ما درحال حرکت
اســت و پیــش میرود هــر چند بهدلیــل موانعی
چون سانسور ،رواج ابتذال ،سرمایهساالری ،ساز و
کار اداری و بوروکراسی پیچیده و بیفایده سرعت
آن کند میشود.
کیانیان :بخشی از سرمایه مالی هر خانواده به
تربیت فرزندان اختصاص مییابد .قاعدتاً برای
تربیــت باید پــول خرج کنیــم نه اینکــه از تربیت
توقــع درآمدزایــی داشــته باشــیم امــا متأســفانه
این نگاه در مســئوالن ما وجود دارد ،مســئوالن و
متولیــان باید برای رشــد و ارتقــای هنر و فرهنگ
پــول هزینه کنند .نه اینکه از هنر پــول در بیاورند.
پیامــد ایــن دیــدگاه کــه از فرهنــگ و هنر کســب
درآمــد کنیم چیســت؟ همان چیزی که ســالیان
ســال اســت در ایــران بــه چشــم میخــورد .یک
زمــان طرحی تصویب شــد مبنی بــر اینکه تمام
وزارتخانهها ،ارگانهای سیاسی ،دولتی و نظامی
باید درآمدزایی داشته باشند ،طرحی که امروز به
جایی رسیده که هر کس زور بیشتری دارد ،به پول
و قدرت بیشتری دست مییابد.
در صورتی که وزارتخانهها باید کارشان را انجام
دهنــد و مالیاتــی که از مــا میگیرنــد کفایت کند.
من مالیــات میدهم که اینها کارشــان را انجام
بدهند .اما االن این ارتباط معکوس شــده اســت
این ارگانها مدعی شــدهاند که این ما هستیم که
باعث بقای شــما هنرمندان شدیم و خرجتان را
میدهیم .یک نگاهی به برنامههای رســانه ملی
در اعیاد و جشنها داشته باشید تمام تالششان
برای ساخت برنامه طنز و شاد و خنداندن مردم
به ارائــه تصویر چند کالهبردار ختم میشــود که

همه را گول میزنند ،شخصیتهایی که حتی به
خانواده خود رحم نمیکنند؛ اتفاقی که متأسفانه
به مرور به فرهنگی عمومی تبدیل شــده اســت.
تلویزیون سالهاست این فرهنگ را نشر میدهد
و این نتیجه همان چیزی اســت که آقای مجابی
میگویــد فراوانــی تولیــد
فیلمهــای ســطح پاییــن
کــه فروشهــای چنــد ده
میلیــاردی دارنــد .سانســور
کیانیان:میهندرقالب
مانــع از تولیــد محصــوالت
فرهنگمعنیپیدامیکند.
ً
ریشهدار فرهنگی میشوداما
اصالبجزفرهنگچه
با شــیوع لمپنیســم مشکلی
چیزیبهکشورمانمعنی
نــدارد .و ســرمایهگذارها هم
یاغراقهیچ
یبخشد!ب 
م 
ترغیب به ســرمایهگذاری در
چیز!بااینهمهبهنظر
ایــن حــوزه میشــوند .چون
میرسدکهشناسنامه
لمپنیسم درآمد دارد .همان
ملیوفرهنگیمانگم
طور که در دوره دوم ریاســت
شدهاست.البتهمعتقدم
جمهــوری آقــای خاتمــی و
هرچقدرهمکهاین
دوره دوم آقــای روحانــی
شناسنامهرالگدوپاره
کــه میلیونهــا رأی دهنــده
کنیداسمپدرمانعوض
خامــوش بیدار شــدند و پای
نمیشود!اگردرعین
صندوقهــای رأی آمدنــد
برخورداریازشناسنامه
اگــر فیلم خوب هم ســاخته
فرهنگیخاصخودمان
شــود تماشــاگر خامــوش ما
درتعاملبادیگرفرهنگها
بیدار میشــود و به تماشــای
باشیمشاهدتعالی
آن مینشــیند همانطــور
خودمانودیگرانخواهیم
کــه «آشــغالهای دوســت
بود.درحالیکهاگرتعامل
داشــتنی» در شــرایط اکــران
باتناقضجایگزینشود
پیش از نوروز تا امروز فروش
 2میلیــارد تومانــی را هم رد
وفرهنگهامقابلهم
کرده اســت .مــا تماشــاگران
قراربگیرندمشکلایجاد
خامــوش بســیاری داریــم و
میشود،آشتیوگفتوگو
باید سرمایهگذاران فرهنگی
درنهایتپیشرفترا
بــرای ایــن مخاطبــان هــم
بهدنبالدارد.
ســرمایهگذاری کننــد امــا
ســرمایهگذاران و سانســور
ترجیــح میدهنــد بــا ایجــاد
فرصــت بــرای لمپنیســمی
که مبلغ بیریشــه بودن اســت ،بیریشــه بودن را
توجیه کنند.
«ëëایــران» :آقــای کیانیــان بــه اکــران فیلــم
«آشغالهای دوســت داشتنی» اشــاره کردند که

حرفــش وحدت ملی اســت اما بــه خاطر قرائت
غلط  6سال توقیف شــد ،در شرایطی که فیلمهای
کمــدی ســطح پاییــن در کمتریــن زمــان تولیــد
میشــوند و فرصت اکــران میگیرند .در شــرایط
امروز که فضای جامعه برای همدلی به فیلمهایی
مثــل کار آقــای امیریوســفی نیــاز دارد بــه اعتقاد
شــما فرهنگ چقــدر میتواند کمک کنــد فارغ از
مصلحتهای فــردی به منافع جمعی و ملی فکر
کنیم.
مجابــی :هنرمنــد فقط طــرح مســأله میکند
اما پاســخ آن با کســانی اســت که اداره جامعه را
برعهــده دارند .اگر قرار باشــد ما هم ســؤال کنیم
و هــم پاســخ بدهیم تناقــض به وجــود میآید و
ایــن گونه تصور میشــود که نظر خــود را تحمیل
کردهایــم .مــا معتقدیــم ملتــی هســتیم دارای
فرهنگ مســتند هفت هزار ســاله که از تمام پیچ
و خمهــای تاریخ عبور کرده و در هر کار با شــعور
دقیق عمل کرده است .این فرهنگ از آن مردمی
پــر از دانشهــای فوقالعــاده اســت؛ کســانی که
آیینهایــی چــون نوروز و چهارشــنبه ســوری را از
یک ســو و فرهنگ عاشــورا را از سوی دیگر حفظ
کردنــد .مردم بد و نیک فرهنگ خود را میدانند
امــا حکومتها میخواهنــد ایدههایی که معلوم
نیســت از کجا آمــده را به یک عــده تحمیل کنند
امــا ایــن کار عملــی نیســت .ایــن افــراد بدانند با
سانسور میتوانند مانع از فعالیت اهالی فرهنگ
باشند ولیکن نمیتوانند مانع تفکر شوند .غرض
اینکه زور دولتها به فرهنگ نمیرسد ،فرهنگ
متعلق به روشــنفکران نیســت که مانع آن شوند
بلکه متعلق به مردم اســت و این مردم هســتند
که زبــان و هنر را به وجود میآورند ،اعیاد ،ســنن
و آداب و رســوم را حفــظ میکننــد .بایــد آزادی
اندیشه ،آزادی بیان و آزادی قلم داشته باشیم تا
فرهنگ رشــد کند .نباید هنرمندان خود را گمراه
کنیم و برای آنها نقشــه بریزیــم ،باید در خدمت
آن باشیم نه آنکه برای آن هدف تعیین کنیم.
کیانیــان :فرهنــگ رو به جلو در حــال حرکت
است چه بخواهیم و چه نخواهیم تنها میتوانیم
سرعت آن را کنترل یا کند کنیم.
مجابــی :فرهنــگ بــه ضــرر هیــچ حکومتــی
نیســت .انتقادها به ضرر حکومتها نخواهد بود
و آنچه به ضرر حکومت است فقر ،نادانی ،ظلم
و تبعیض طبقاتی اســت .چرا باید من برای یک
رمانم  17سال معطل بمانم؟
« ëëایران» :آقای کیانیان آیا نگاه شــما نســبت به
فرهنگی کــه در بطن جامعه وجــود دارد همچون
آقای مجابی امیدوارانه است؟
کیانیــان :مــن بــه خانــواده هنرتعلــق دارم و
معتقدم هنر هیچ گاه از بین نخواهد رفت و همیشه
زنده میماند بلکه مخالفان هنر میمیرند بنابراین
من هم نسبت به فرهنگ جامعهام امیدوارم .سؤال
این اســت که در طول تاریخ چه کســی یا چه قدرتی
توانسته هنر را از بین ببرد؟ هیچ کس و هیچ قدرتی.
هنر درذات انسان است و از کودکی با او رشد میکند
بدون آنکه کسی به فرزندش آن را بیاموزد چرا که به
طور طبیعی در وجود بشــر به ودیعه گذاشته شده و
همه هنرها در او نهادینه شده .پس من هستم چون
هنر هست.

