فرهنگ و هنر
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همدلی سناریوی طرد هنرمندان را به بهانه صدور مجوز دیر هنگام برای یکی از آثار حبیب ،بررسی کرد

اتفاق

نشســت رســانهای دهمیــن جشــنواره
بینالمللی هنرهای تجسمی فجر صبح دیروز
سهشــنبه  ۱۹دی در مــوزه هنرهای معاصر
تهران و با حضور مجتبــی آقایی دبیر کل و
جمشید حقیقت شناس دبیر هنری جشنواره
برگزار شد.
در ابتــدای ایــن جلســه مجتبــی آقایی
دبیرکل دهمین جشــنواره هنرهای تجسمی
فجر گفت :جشــنواره هنرهای تجسمی فجر
جشنواره جوانی تلقی میشود و امسال ما به
دهمین دوره گام نهادیم که سیر تکامل دوره
های هفتم ،هشــتم و نهم جشــنواره است و
امیدواریم امســال بتوانیم آثار خلق شده در
حوزه هنرهای تجسمی را به خوبی به نمایش
بگذاریم.
به گزارش مهر ،او افزود :جشنواره هنرهای
تجسمی فجر نمایی کلی از هنرهای تجسمی
کشــور اســت که از دوره هفتم راهی برای
حضور مدیای جدید بــه این رویداد ملی باز
شد .در دوره دهم یک شورای هنری متشکل
از هنرمندان زیادی تشــکیل شد که کامبیز
درم بخش ،اصغر کفشــچیان مقــدم ،بهروز
دارش ،فــرح اصولی ،بیژن صیفوری ،صداقت
جباری ،محمدعلی بنیاسدی ،بهزاد اژدری و
منیژه صحی به عنوان اعضای شورای هنری
معرفی شدند.
این هنرمنــد عکاس افزود :در جشــنواره
امســال میزبان کشورهایی همچون مکزیک،
روســیه ،یونان ،اســپانیا ،ترکیه و ...خواهیم
بود و حضور کشــورهایی مثل افغانســتان،
تاجیکســتان و برخی کشــورهای همسایه
هنوز قطعی نشــده اســت .در مجموع بیش
از  ۱۰۶0۰اثــر به دبیرخانه رســیده که ۹۱
اثر طی  ۶مرحلــه انتخاب و به دهمین دوره
جشنواره تجسمی فجر راه پیدا کرده است.
آقایی با اشــاره بــه اینکه مــا مرکز رصد
هنرهــای تجســمی نداریم بیان کــرد :گله
مندی بــزرگ من و جامعه تجســمی بحث
نبود مکان مناســب برای عرضه آثار هنرهای
تجسمی است .متاســفانه امروز در شرایطی
هستیم که با داشــتن سرمایههای بزرگ در
حوزه تجســمی نمی توانیم کلیات آثار را به
نمایــش در آوریم و مجبوریم خیلی از آثار را
کنار بگذاریم.
دبیــر کل دهمیــن جشــنواره هنرهــای
تجســمی فجر بــا انتقاد از اینکــه در بخش
هنرهای تجسمی نهاد متمرکزی وجود ندارد،
گفت :ما در سینما نهادهای خوبی داریم که
به حوزه ســینما کمک میکنند .در تئاتر هم
نهادهایی از بدنه خود تئاتر وجود دارند و در
موسیقی هم همینطور اســت ،اما در بخش
هنرهــای تجســمی نهادی به عنــوان خانه
هنرهای تجســمی وجود ندارد و نگاه صنفی
محل همافزایی میتواند
نداریم .تشکیل این
ِ
کمک شــایانی به هنرهای تجسمی بکند که
امیدواریم این امر محقق شود.
در ادامه جمشید حقیقتشناس دبیر هنری
جشــنواره بیان کرد :انتخاب آثار در دهمین
دوره جشنواره طی سه مرحله انجام شد؛ در
مرحله اول تمــام داوران به مدت یک هفته
از بیــن بیــش از  ۱۰۶0۰کار  ۱۶۶۲اثر را
انتخاب کردند .در مرحله بعدی که به صورت
حضوری بود و در دبیرخانه انجام شــد۱۵۹ ،
اثر انتخاب شد و در مرحله سوم از بین ۱۵۹
اثــری که در مرحله دوم انتخاب شــده بود،
با حضور شــورای هنری  ۹۱اثر انتخاب شد
که  ۸اثر خارجی هــم از  ۸هنرمند خارجی
در ایــن جشــنواره حضور دارنــد .در بخش
خارجی به غیر از آثــار ۷ ،مهمان از آمریکا،
ســوییس ،آذربایجان و ایتالیــا و دو هنرمند
ایرانی خارج از کشــور نیز حضــور خواهند
داشت.
حقیقت شناس با اشاره به اینکه از جشنواره
هشــتم قرار بر این شــد تا مردم را در کنار
جشــنواره هنرهای تجســمی داشته باشیم،
عنــوان کرد :با تغییر نام جشــنواره هنرهای
تجسمی به جشنواره هنر میتوانیم مخاطبان
عام را نیز در کنار خود داشته باشیم.
دبیر هنــری دهمین جشــنواره هنرهای
تجســمی فجر بیان کرد :امســال به صورت
آزمایشــی گالریهایــی انتخــاب شــد که
هر گالــری یــک هنرمنــد را در کنار خود
خواهد داشــت .بخش هنرمندان اســتانی با
نام شــاخههای زرین یا طوبــی حضور فعال
هنرمندان کل کشــور را به همــراه خواهد
داشــت .در طــول برگزاری جشــنواره یک
روز ملی برای کشــورهای شــرکتکننده در
جشنواره خواهیم داشت که در سال گذشته
نیز برگزار شــد و استقبال خوبی هم از آن به
عمل آمده است .بحث مکان بسیار مهم است،
اما ما کاخ جشــنواره نداریم و نداشتن مکان
یکی از آســیبهای بزرگ هنرهای تجسمی
اســت .بخش خصوصی در این زمینه فعالیت
داشــته اما کافی نبوده و بایستی عزم جدی
برای تدارک مکان جشنواره داشته باشیم.
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حبیب محبیان ،فرهاد مهراد و فریدون فروغی بعد از مرگ مجوز گرفتند

مهدی فیضی صفت

روزنامهنگار

فردا  21دی ماه اســت ،یک سال و  7ماه از مرگ
«حبیب» میگذرد« ،مرد تنهای شب» که  7سال قبل
از مرگش به ایران بازگشت ،غربت امانش را بریده بود،
میخواست در سرزمینش بخواند ،برای دریافت مجوز
درخواست داد ،موافقت نشد .گفت « 10شب ورزشگاه
صد هزار نفری آزادی پر میشود ،اگر بخوانم» باز هم
توجهی نکردند ،در اولین و آخرین حضورش در یک
مراسم رسمی پشت میکروفون رفت ،خسته و ناامید
بود اما هنوز ایمانش را در دل داشت« ،خوشحالم که
برای اولین بار بعد از  6سال سکوت میتوانم صحبت
کنم ».سکوتی که ابدی شد و حبیب با آرزوی اجرای
کنســرت از دنیا رفت .حتی فرزند یکی از سیاسیون
شناختهشده که همکاری نزدیکی با حبیب داشت نیز
نتوانست اثرگذار باشد و تالشهایش به دریافت مجوز
منجر نشد .حاال پس از یک سال و  7ماه خبری منتشر
میشود که هوادارانش را غمگین میکند تا خوشحال؛
«موزیــک ویدئــوی «دیــره» با صــدای احمدرضا
محبیان و ســمیر زند و همچنین با تصویر و صدای
نه چندان شــفاف زندهیاد «حبیب محبیان» از دفتر
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز انتشار
گرفــت ».حبیب تنها هنرمندی نبود که آثارش پس
از مرگ ،مجوز گرفتند .خوانندگان ،بازیگران و حتی
نویســندگانی بودند که طعم مجوز را در زمان حیات
خود نچشیدند؛ ســناریویی تکراری که در سالهای
گذشــته در قبال هنرمندان زیادی رخ داد و سودای
فعالیت مجاز در وطن را برایشــان در حد یک رویا
باقی گذاشت.
مرگ فرهاد و انتشار مجموعه آثارش
فرهاد مهراد ،به زعم دوستدارانش «فرها ِد بزرگ»،
هنرمند گزیــدهکار با صدا و ســبکی متفاوت که با

خوانش متفاوتش در فیلم «رضا موتوری» ،ذائقههایی
که به صدای ایرج (حسین خواجهامیری) بر روی لب
زدن محمدعلی فردین عادت کرده بودند را تغییر داد.
او برخالف بسیاری از همصنفانش در موسیقی ایران در
سالهای پایانی دهه  50راه غربت را در پیش نگرفت
و ترجیــح داد در خاکش بماند .اولین خوانندهای بود
کــه صدایش یک روز پس از پیروزی انقالب در قالب
قطعه «وحدت» در تلویزیون ملی پخش شد؛ همان
قطعهای که محل دعوای خانواده فرهاد با صدا و سیما
بود و بارها و بارها از پخش آن جلوگیری میکردند16 .
سال در سکوت زیست تا بتواند مجوز آلبوم «خواب در
بیداری» را بگیرد .در  8سال باقی مانده زندگی خود
با موانع زیادی برای دریافت مجوز روبرو شد تا این که
بیماری او شدت گرفت و برای درمان به فرانسه سفر
کرد .سال  1381فرهاد مهراد چشم از جهان فرو بست
و مجموعه آثارش پس از مرگ ،مجوز انتشار گرفتند.
حسرت کنسرت بر دل فریدون
فریدون فروغی که نامش همیشــه در کنار فرهاد
به عنوان صداهای موســیقی اعتراضی قرار میگیرد،
در زندگی خود نیز سرنوشــتی کم و بیش مشابه با
خواننده «کودکانه» و «برف» داشت .فروغی که جزو
مشهورترین و البته محبوبترین خوانندگان موسیقی
ایران در دهه پنجاه محســوب میشــد مانند فرهاد
امیدوار به ادامه فعالیت هنری در ســرزمینش بود و
به همین خاطر وطن را ترک نکرد .دو ســال پس از
پیروزی انقالب ترانه مشهور «یار دبستانی من» ساخته
«منصور تهرانی» را برای فیلم «از فریاد تا ترور» اجرا
کرد اما به صورت غیر رسمی ،دستور به حذف صدای
فریدون داده شــد 18 .ســال انتظار کشید تا رویای
برگزاری کنســرت در ایران تحقق پیدا کند؛ فریدون
فروغی در جزیره کیش به روی صحنه رفت اما تا روزی
که مرگش فرا برســد نه در تهران و نه در هیچ شهر
دیگری اجازه اجرا پیدا نکرد .تا اینکه در سال 1380
دنیا را برای همیشــه به آدمهایش واگذاشت .عجیب

حضور فروشنده در میان نامزدهای جایزه
بفتا زیر سایه اعتراضهای اخیر؛

انتظار ،محمدعلی فردین ،قاسم جبلی و کورش اسدی را دق مرگ کرد

آن که در سال  1390خوانندهای به نام «بهرام پاییز»
تعدادی از ترانههای اجرا شده توسط فریدون فروغی را
بازخوانی کرد و مجوز نیز گرفت؛ اتفاقی که هیچ گاه
برای خواننده «آدمک» و «زندون دل» در طول دوران
حیاتش رخ نداد.
فردین ماند و خانه نشین شد
اغراق نیست اگر بگوییم ســتاره به معنای واقعی
کلمه بود ،نام و تصویرش روی ســردر سینماها کافی
بود تا مردم به سمت گیشهها هجوم ببرند ،وقتی زیر
چهچههای ایرج لب میزد و دل میبرد ،برایش صف
میکشــیدند .او هم ماند اما اجازه فعالیت نداشت .در
میدان ونک ،فرشفروشــی باز کرد ،نمیخواســت از
ســینما حرف بزند ،داخل مغازه هم نوشته بود که از
گذشته نپرسند« .همه مردم هر روز زندگی میکنند
تا یــک روز بمیرند .ما هــر روز میمیریم تا یک روز
زندگی کنیــم ».به گفتن این جمله برای اعتراض به
ممنوعالفعالیت بودنش بسنده کرد ،کسی که با موهای
ســپید هم میتوانست در ســینما یکهتازی کند اما
نخواســتند و نشد .سال  1379نیز برای همیشه آرام
گرفت ،البته بدون مجوز!
مرثیه ای که ناشنیده ماند
در حوزه ادبیات نیز چهرههایی بودند که اجازه فعالیت
را در روزهای حیات خویش پیدا نکردند .کورش اسدی
اخیرترین آنهاست ،در تیر ماه سال  1396پیش از آن
که پنجاه و سومین بهار زندگی خود را جشن بگیرد،
مرگ را در آغوش گرفت« .ابرهای گم شــده»اش را
جزو  10رمان برتر پس از انقالب میدانند اما  12سال
برای دریافت مجوز تقال کرد .قاسم جبلی را هم شاید
بتوان دلسوختهترین هنرمند این راه دانست که هم در
سالهای پیش از انقالب و هم پس از آن ممنوعالکار
بود .او که در ســال  1391درگذشت ،قطعهای به نام
«مرثیه تختی» یا «جهان پهلوان» داشــت که خشم
مدیــران دوره پهلوی را برانگیخته بود .حدود دو دهه
پیش محمد جلیل عندلیبی ،آهنگســاز و ردیفدان

شــاخص موسیقی ایرانی پس از مالقاتی که با جبلی
داشت ،تصمیم به تنظیم مجدد آثار قدیمی او گرفت
اما به دالیلی نامعلوم تا پایان عمر این خواننده موفق به
دریافت مجوز نشد .حامد هاکان ،خواننده جوانمرگ
موسیقی پاپ نیز داغ ممنوعالکاری را بر تن داشت و 6
سال رفت و آمد تا شاید مانند دوستان دیروزش مجاز
شود اما قلبش امان نداد.
پیــش از این نیــز بودهاند و بعید اســت حبیب
آخرینشان باشد؛ هنرمندانی که با وعده لباس گرم،
سرما از پای درشــان میآورد .به امید دریافت مجوز
میمانند ،به زرق و بــرق و فعالیت بدون دغدغه آن
سوی آبها «نه» میگویند و نمیروند اما صدایشان
همراه با جسمشــان دفن میشود ،بی آن که مجالی
برای آواز بیایند .شــاید حبیب در ایــن میان اقبال
بلندتری داشــته ،مانند فریدون فروغی .آنها حداقل
جوازی برای آرام گرفتن در خاک وطنشان گرفتند،
برخالف فرهاد کــه در پاریس دفن شــد ،برخالف
بســیاری دیگر از هنرمندان که تنها مشتی از خاک
ایران را همراه با جسمشان به خاک سپردند.
برخوردهــای ســلیقهای و فرسایشــی مدیران با
هنرمندانی که روحیهای حســاستر از دیگر اقشــار
جامعه دارند ،نتیجهای جز انزوا و عزلتنشــینی آنها
نــدارد؛ هنرمندانی که طرد میشــوند و به هر ســو
میدوند به در بسته میخورند .باید کمی مهربانتر بود،
با هنرمندانی که هنوز نفس میکشند ،با چهرههایی
مانند سعید دبیری ،ترانهسرای قطعات ماندگاری مثل
«زمســتون تن عریون باغچه چون بیابون» ،با ناصر
ملکمطیعی ،ستاره سالهای دور سینمای ایران که
هســت ،نرفته و میخواهد باشد اما پیرمرد  87ساله
اجازه حضور در تلویزیون را پیدا نمیکند ،باید کمی
مهربانتر بود ،پیش از آن که بخواهیم زیر تابوتشان
را بگیریم ،مثل حبیب ،مثل فریدون فروغی یا حتی
مثل خیلی های دیگر که باد فراموشی نامشان را هم
با خود برد...

چند نما
اختتامیه هفته « 80ســال با لوریــس چکناواریان »
با حضور محمود دولتآبادی ،شــمس لنگــرودی و ...
برگزار شد.

جشنواره

محسن شريفيان پژوهشگر و نوازنده مطرح نى انبان ايرانى با
همراهى حميد اكبرى و اكلو فرامرزى براى شركت در فستيوال
بين المللى «كلتيك كانكشن» به اسكاتلند مىرود.

نگاه سهیل بیرقی به فیلمی که درباره دختر فوتبالیست ساخته؛

«عرق سرد» با «من» فرق دارد

سهیل بیرقی که امســال با «عرق سرد» در
سیوششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد،
معتقد است این فیلم فضا ،قصه و جهان متفاوتی
نســبت به فیلم اولش
«من» دارد .او همچنین
میگویــد قصه «عرق
سرد» که باران کوثری
نقــش اصلــی را ایفا
میکنــد ،درباره دختر
فوتبالیستی است که
حقاش تضییع میشود
و نمیتوانــد در فینال
بازیهای آسیایی بازی
کند.
بیرقی کــه با «من»
اولین فیل م ســینماییاش در ســیوچهارمین
جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت ،امسال
با «عرق سرد» در جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
این کارگردان درباره این فیلم به ستاد خبری
جشنواره فیلم فجر میگوید« :قصه فیلم درباره
دختر فوتبالیستی اســت که حقش را تضییع
میکننــد و مانع از حضور او در فینال بازیهای
آسیاییمیشوند».

او با تاکید بر این موضوع که «عرق ســرد» با
فیلم اولش کامال متفاوت است و در ژانر و فضای
دیگری ساخته شده ،ادامه میدهد« :سادهترین،
کــم خطرتریــن و
راحتتریــن کار برای
من ساخت ادامه فیلم
اولم «من» بود که در
همان حال و هوا فیلم
دوم را بسازم .این تنها
کاری بود که میشــد
انجام داد اما من این کار
را نکردم بلکه آخرین و
سختترین کار را انجام
دادم؛ یعنی سراغ سوژه
و فضایی رفتم که کامال
متفاوت با فضای فیلم «من» است».
بیرقی همچنین میگوید« :فیلم «عرق سرد»
فضا ،قصه و جهان دیگری دارد .کارگردانی این
فیلم متفاوت است و جذابیتاش هم در همین
است که نوع کارگردانی من در آن تغییر پیدا
میکند» .باران کوثــری ،امیر جدیدی ،لیلی
رشیدی ،هدی زینالعابدین و سحر دولتشاهی
بازيگران اصلى «عرق سرد» هستند.

موسیقی متن فیلم «جشــن دلتنگی»به آهنگسازی
فردین خلعتبری در ارکســتر مترو پولیتن شــهر پراگ
نواخته و ضبط شد.

منیژه حکمت تنها کارگردان زن حاضر در جشنواره فیلم فجر؛

چهره

نمی خواهم سیاهی لشکر باشم

منیژه حکمت امســال در ســکوت خبری
فیلــم «جاده قدیم» را جلــوی دوربین برد و با
نظر اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر،
جدیدترین ساختهاش
به جشنواره راه یافت.
ایــن کارگــردان و
تهیه کننده میگوید
همچون ساختههای
قبلــیاش« ،جــاده
قدیم» هم به معضالت
بزرگ زنان در جامعه
میپردازد .او همچنین
معتقد است که امسال
فیلمسازانیکهمعموال
مورد تایید جشنواره
فیلم فجر هستند در بخش مسابقه حضور دارند.
حکمت درباره که پیشتر دو فیلم «زندان زنان»
و «ســه زن» را در مقام کارگردان جلوی دوربین
برده ،در پاســخ به این پرسش که آیا فیلم «جاده
قدیم» هم فضایی زنانه دارد یا خیر به ایسنا گفت:
«بله این فیلم هم فضای زنانــه دارد .یکی دیگر
از معضالت بزرگی کــه جامعه ما و البته جامعه
جهانی باید تکلیفش را با آن روشن کند ،در این
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فیلم مطرح کردهام .در حقیقت یکی از مشکالت
عدیدهای که خانمها به خصوص در ایران دارند و
با آن درگیر هستند ،در این فیلم بازگو میشود».
حکمــت دربــاره
پیشبینیاش از اتفاقی
که در جشــنواره سی
و ششــم برای فیلمش
رخ خواهــد داد نظــر
جالبی دارد و میگوید:
«مــن همه چیــز را
رصد میکنم؛ امســال
فیلمسازانی که معموال
مورد تایید جشــنواره
هستند ،در این رقابت
حضــور دارنــد اما من
هم نمیخواهم نقش سیاهی لشکر جشنواره فیلم
فجر را بازی کنم و به موفقیت فیلمام امیدوارم و
امید دارم داوریها بر اســاس عدالت و بر مبنای
شاخصههای سینمایی و منافع ملی باشد».
در «جاده قدیم» که تهیه کنندگی و کارگردانی
آن را منیژه حکمت بر عهده دارد ،مهتاب کرامتی،
آتیال پسیانی و فرهاد اصالنی نقشهای اصلی را
بازی میکنند.

فرهادی و
چشم های آرمین صادقی...

در حالی که «فروشنده» اصغر فرهادی سال گذشته
جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را برد ،امسال در بین
نامزدهای این رشته در جوایز آکادمی فیلم و تلویزیون
بریتانیا (بفتا) قرار گرفته است .این جوایز که به اسکار
بریتانیا مشهور اســت ،امسال در بخش بهترین فیلم
آثاری مثل «دانکرک»« ،شــکل آب» و «سه بیلبورد
خارج از ابینگ ،میزوری» را کاندیدا کرده است.
در رشــته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان عالوه بر
«فروشــنده» فیلمهایی «او» ســاخته پل ورهوفن،
«اول پدرم را کشــتند» به کارگردانی آنجلینا جولی،
«ندیمه» ساخته پارک چان ووک« ،بیعشق» از آندری
زویاگینتسف نامزد دریافت جایزه شدهاند.
درست یک روز بعد از برگزاری مراسم اهدای جوایز
گلدن گلوب  ،2018فهرست نامزدهای جوایز بفتا نیز
اعالم شــد .در این میان ،سه فیلم «شکل آب»« ،سه
بیلبورد خــارج از ابینگ ،میــزوری» و «تاریکترین
ساعت» با کسب بیشترین تعداد نامزدی پیشتاز جوایز
آکادمی فیلم و هنرهای تلویزیونی بریتانیا شدند« .شکل
آب» با کسب بیشترین تعداد نامزدی  -در  12رشته
 از جملــه بهترین فیلم ،بهترین کارگردان و بهترینفیلمنامه غیر اقتباسی برای سازنده و نویسندهاش گیرمو
دل تورو افتخارآفرین شــد .همچنین سالی هاوکینز
بازیگر نقش اول زن و اکتاویا اسپنسر بازیگر نقش مکمل
زن این فیلم دریافت جایزه همسنگ اسکار شدهاند.
به نوشــته ورایتــی ،دو فیلم «ســه بیلبــورد» و
«تاریکترین ســاعت» هم هر کدام جداگانه موفق به
کسب  9نامزدی شدند .اولی در رشته بهترین فیلم و
بهترین بازیگر نقش اول زن برای فرانسیس مکدورماند
نامزد اعالم شد .سم راکول و ووی هرلسون هر دو نامزد
دریافت جایزه بفتا در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل
مرد شــدند .مارتین مکدوتا هم در دو رشته بهترین
کارگردان و فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد دریافت جایزه
شده است.
همانطور که انتظــار میرفت ،گری اولدمن بازیگر
بریتانیایی که یکی از شــانسهای اصلی اسکار 2018
شمرده میشود اینبار هم به خاطر اجرای درخشانش
در نقش وینســتون چرچیل سیاســتمدار برجسته
بریتانیایی در درام جنگی «تاریکترین ساعت» نامزد
دریافت جایزه بفتا شد .یکشنبه شب گذشته ،اولدمن
موفق به دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش
اول مرد شد« .تاریکترین ساعت» همچنین در رشته
بهترین فیلم و بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن برای
کریستین اسکات توماس نامزد اعالم شده است.
نکتــه جالب توجه آنکه امســال ،نــام هیچیک از
فیلمســازان مطرح زن از جمله گرتا گرویگ نویسنده
و کارگردان «لیدی برد» در رشته کارگردانی به چشم
نمیخورد .این در حالی است که نام پنج کارگردان زن
در رشتههای دیگر دیده میشود ،از جمله آنجلینا جولی
که برای فیلم «اول پدرم را کشتند» در رشته بهترین
فیلم خارجی زبان نامزد جایزه بفتا شده است.
فرهادی به مردم نامه نوشت
اصغر فرهادی با نگارش یادداشــتی به اعتراضهای
اخیر واکنش نشــان داد .متن یادداشت اصغر فرهادی
که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده به شرح زیر است:
پرسش ،تحقیر ،خشم
در روزهای گذشــته عدهای از دوستان و هموطنان،
جویای نظر و واکنشم نسبت به اعتراضات رخ داده در
کشور بودند.
چندین بار دست به نوشتن بردم اما نوشتهها ،متأثر از
احساساتم آن نبود که میخواستم .امروز سعی دارم به
دور از احساسات در اینباره بنویسم.
چند سال پیش در مقدمه کتاب فیلمنامههایم نوشتم:
«اگر با این نوشتهها توانسته باشم جسارت پرسشگری
را در تماشــاگران تقویت کرده و ترسشان را از کاشتن
بذر ســوال در ذهنها بکاهم از زمانی که برای نوشتن
صرف کردهام راضی و خوشنودم که دنیای امروز پیش
از آنکه به مقام و مســئول پاســخگو نیاز داشته باشد
محتاج مردمیست پرسشگر .مردمی که از گذاشتن
عالمت ســوال در برابر هر آنچه برایشان ثابت و قاطع
است نهراسند».
این روزها خبرها و مطالب زیادى درباره اعتراضات در
نقاط دور و نزدیک کشور شنیده و خواندهایم .کلمهای
که در بسیاری از این نظرات و بحثها استفاده کلیدی و
مکرر شده «مطالبه» است .مطالبات اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعــی و فرهنگی .اما در کنار همه این مطالبات و
در دایرهای گســتردهتر ،آنچه در این سالها بخشى از
مردم را به اعتراض در شــکلهای مختلف واداشــته،
پرسشهای بیپاسخیست که در طی این چند دهه
در همه زمینهها از ســر پنهانکاری و مصلحتجویی
یا نادیده گرفته شــده و بیپاســخ مانده و یا به آنها
پاسخهای غیرواقعی و توهمآلود داده شده.
بیاعتنایی به چراها و پرسشهای انباشته شده در
جامعه ،برخالف تصور کسانی که باالترین وظیفهشان
پاسخگوییســت ،حاصلش نه فراموشی و آرامش که
تحقیر اجتماعیست و زخم ملتهب تحقیر ،مهمترین
و قویترین عامل خشم .هیچ خشمی به اندازه خشم
تحقیرشــدگی ماندگار و عمیق نیســت .به سکوت
واداشــتن ،بازداشت و تهدید پرسشگران به معنای از
میان رفتن پرسشها نیســت .پرسشها باقیاند و در
گوشه ذهنها در حال تکثیر.
بــا تأثر و هــمدردی با خانوادههــای داغدار و همه
آســیبدیدگان ایــن اعتراضات و یــاد نوجوان عزیز
همشهریام «آرمین صادقی» که این روزها چشمهای
سرشــار از میل به زندگیاش لحظــهای از نظرم دور
نمیشود.

