ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺖﻫﺎی ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از
ﻃﺮف »اﮐﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪی« ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ:

ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖﻫﺎی ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ را ﯾﮏ رﻣﺎن ﻣﺪرن ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﭼﺮا؟

رﻣﺎن ﻣﺪرن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ
رواﯾﺖ ﻣﺪرن؛ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ رﻣﺎن ﻣﺪرن و ﺗﻮ در ﺗﻮ از رﻓﺖ و آﻣﺪ
زﻣﺎن اﺳﺖ و از دﺳﺖﻫﺎی
ﯾﮏ ﺷﻬﺮ .در واﻗﻊ دراﻣﺎی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،در واﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ،ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﺳﻨﺪﯾﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ دﺳﺘﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دورﺑﯿﻦ و ﮐﺎدر
و رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪﯾﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﺳﺖ وﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ دارﯾﻢ،
ﭼﻮن ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺘﻨﺪ در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎز ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از آن
دارد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ رواﯾﺖ
ﻣﻮﻧﻮﻟﻮگ از ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ آنﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ

زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ رواﯾﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ
از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .در ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﯿﺌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ درﺧﺖ
ﭘﺮ از داﺳﺘﺎن اﺳﺖ،
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ از داﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮد
داﺳﺘﺎن ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ؟

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﻮالﻫﺎﯾﺶ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺳﻮال از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و
ﭼﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﻏﻠﺐ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﻮاب دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ
دورهای اﺳﺖ؟و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻮابﻫﺎ؛
در واﻗﻊ ﺳﻮال ﻫﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮال ﯾﺎ
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺧﻮدش دارد؛آﯾﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺊ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﺷﯿﺌﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ﯾﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺷﺊ ﻫﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮال دارد از ﻣﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﻢ ،ﭼﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺳﻮال از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺮا ﺑﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﻫﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﯿﺴﺖ »ﺷﻬﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ«
ﭼﺮا اﺣﺴﺎﺳﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؟
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در آﺗﻦ ﺟﺪﯾﺪ راه ﻣﯽروﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﻀﻮر ارﺳﻄﻮ
 ،اﻓﻼﻃﻮن…،اﻣﺎ در ﻫﻤﺪان ﮐﻪ  ۳۰۰ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺗﻦ ﻗﺪﻣﺖ دارد ﻫﻤﭽﯿﻦ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪوش
ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﺎر ﺗﻮ در ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﯿﺮت
آور اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ دارد .در ﻓﯿﻠﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،آن دوﺗﻦ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ و ﭘﻮﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد

و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ درون ﺷﻬﺮ ﯾﮏ د ِراﻣﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ د ِراﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪوش و زﻣﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ و
ﭼﻄﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﯿــﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ و اﻓﺴــﺎﻧﻪوﺷﯽ ﺗــﺎرﯾﺦ واﺳــﻄﻮره را در درون ﺧﻮدﻣــﺎن
ﺑﺰاﯾﺎﻧﯿﻢ.

ﺑﻪ

دﺳﺖ

ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان

ﻣﻮﺟﻮی

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻧﮕﺎه

اﺳﺎﺳﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮﺗﺎن .ﭼﺮا و از ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

ﺧﺐ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ و ﮔﺬر اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
دﺳﺖ و اراده ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﭼﻪ در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﻬﻮر دﺳﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ
در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﻬﺮه د ِراﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﻮن دﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ،
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزی دﺳﺖﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ دارﻧﺪ و ﺣﯿﺮت
آورﻧﺪ و در ﻋﺎدتﻫﺎی
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

ﻋﺎدت

ﺑﺮای

ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ِ ﻋﺎدت دﯾﺪن ﻣﯽ آورد.

ﻧﺪﯾﺪن

اﺳﺖ،

ﻣﺎ

در

ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻓﯿﻠﻢ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻣﯽﺷﻮد از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ
ﻓﻬﻤﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻗﺖ
ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد؛ ﭼﻬﺮه
ﻫﻤﻮاره ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه اﺳﺖ ودروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮف و اﻓﺸﺎﮔﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ دﺳﺖ در ﺗﻤﺪن
ﺑﺸﺮی اﻋﺠﺎبآور اﺳﺖ .دﺳﺖ از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﺳﺖﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ؛ ﮐﺎخ ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ،
ﭼﺮخ ﮐﻮزهﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎز زدﻧﺪ .دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ زدن
ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮد و دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول
را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺸﺮی ،ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ روﻧﺪ .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻧﻘﺶ دﺳﺖ در ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻋﻈﯿﻢ وﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ )ﺗﮏ ﺻﺪاﯾﯽ(ﭼﯿﺴﺖ و در آﺛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﺤﻮی از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻮﻧﻮﻓﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ )ﺗﮏ ﺻﺪاﯾﯽ ( اﺳﺖ وﻣﻦ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻓﻮﻧﯿﮏ ﺑﻮدن
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارم ﭼﻮن
ذﻫﻦﻫﺎ را آﻣﺎده ﺗﮏ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﮏ ﺻﺪاﯾﯽ
و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﻋﺎدت
داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و
دﺳﭙﻮﺗﯿﺰم ﺻﺪاﯾﯽ و ﺗﮏ ﺻﺪاﯾﯽ
را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.

در دوره ﺻﻔﻮی ﻫﺰاران
دﺳﺖ ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺑﺰرگ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ
ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﺪان
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﻪای اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺷﺪن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ

ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﻪای؛
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻣﺮوز ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﻫﺎی ﻃﺎﻫﺮزاده دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دروﯾﺸﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺮاﻏﻪای
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﻨﺒﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﺳﺘﺎدان
اﺻﯿﻞ اﻣﺎ در اﺑﺘﺪای
راه ﻫﺴﺘﯿﻢ ۵۰ .ﯾﺎ  ۶۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
ﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺗﻼش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎج ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻃﺎﻫﺮزاده ﭼﻘﺪر ﺑﺮای دوﺻﺪاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ آن وﻗﺖ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺐﯾﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای
دارﻧﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻏﻨﺎ و ﻣﺒﺘﺬل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﻠﺖ ﻣﯽرود؟

ﭘﺲ در اﺑﺘﺪای راﻫﯿﻢ.
دوﺻﺪاﯾﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎخ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ دﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ اﺻﻮﻻ ﺑﺪون ﺳﻔﺎرش
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺳﻔﺎرش دادهاﯾﺪ .ﺳﻔﺎرش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی
ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪ اﺳﺖ و اﯾﺮاد دارد .ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﮐﺮی
ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎز و دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﮑﺮد ،اﺻﻼ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ در ﮐﺎرم دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ دارد.

ﭼﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﭼﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ واﺳﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ واﺳﻂ اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺮ رﺳﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ اﺛﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﺰاران ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺨﻨﺪ ژوﮐﻮﻧﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﺴﯽ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ
را ﻣﻬﺠﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺳﺘﯽ
داده وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺪارد ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪای ﺑﮑﻨﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ
اﺳﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ
و اﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و داﺳﺘﺎن
ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ
ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﻨﺮ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎن

و

ﻧﻘﺎﺷﯽ

را

ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﻧﻪ

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ

ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ را ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎی
ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟ ﻧﻪ.

اﯾﻦﻫﺎ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ دارﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ واﺳﻂ را ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺣﺘﯽ

