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ﻧﻮروزﻧﺎﻣﻪ

رﺳﻮل ﺻﺪرﻋﺎﻣﻠﻰ
ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻤﺎ

ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻰ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﯿﻨﻤﺎ
  ۱۳۹۵بههرحــال ســال خیلــی خوبــی
نبــود! هــم بهدلیــل اتفاقاتــی کــه در عرصــه
فرهنگی – هنری افتاد و هم به دلیل ازدستدادن
برخی از هنرمندانمان و همینطور حوادث تلخی
که در ســطح بینالمللی افتــاد و اتفاقات تلخ و
ناراحتکنندهای را رقم زد .هرچند که به قول آلبر
کامو »انسان محکوم به امید است« .بر مبنای این
محکومیت امیدوارم سال  ۱۳۹۶سالی پر از لبخند
باشــد .امید اســت که جنگ ،درگیری و دشــمنی
کمتر و دوســتی و همدلی بیشــتر شود .امید دارم
که در سال پیشرو مهر و محبت بیشتر و دستکم
قابلتحملتر از سال گذشته شود.

خبرهای خوش
اﯾﺮج راد
ﺑﺎزﯾﮕﺮو ﮐﺎرﮔﺮدان
بــا وجود آنکه عزیزانی از میــان ما رفتهاند و غم
ازدستدادنشــان با ما هســت و باید ســال  ۹۶را با
پشتســرنهادن این انــدوه آغاز کرد ،امــا ما وظیفه
داریم که در ادامــه تالشها و فعالیتهایی که آنان
در زمینــه فرهنــگ و هنــر انجام داده و بســیار هم
تأثیرگذار بودهاند ،این راه را همچنان ادامه دهیم.
بههرتقدیر ما بایــد با انجام فعالیتهایی خود را
از ایــن وضعیت فعلی بیــرون آورده و به وضعیتی
بسامان و مطلوب که از جایگاه خاصی هم برخوردار
باشد ،برســانیم .خوشــبختانه بهتازگی در مجلس
شــورای اســالمی این مــوارد به تصویب رســیده و
همچنین امنیت شــغلی هنرمنــدان نیز به تصویب
رســیده و در شــورای نگهبان نیز مــورد تأیید واقع
شده اســت .همچنین در ســال آینده با این مصوبه
میتوانیــم حرکتهای ســازنده و بهتــری را انجام
دهیم .نکتــه دیگر اینکه قرار بر این اســت که تمام
ســالنهایی که در اختیار نهادها ،سازمانها و مراکز
مختلف اســت در اختیار تئاتر قرار بگیرد و البته این

آرزوی سالمتی دارم

برای شــخص من ســال  ۱۳۹۵ســال بسیار تلخ
و ســختی بود .عباس کیارســتمی عزیــز را به امید
بهبودی راهی بیمارستان کردیم ،اما صدحیف دیگر
برنگشــت! همین اتفاق باعث شد که ابتدای سال را
با ناراحتی شــروع کنم .بعد از آن هم مادر عزیزم به
رحمت خدا رفت که تلخ و ناگوار بود .کمکم اتفاقات
دیگر ماننــد مرگ هنرمندان ،جنــگ و درگیریها در
جهان هم مزید بر علت شــد .هرســاله با فرارسیدن
فصــل بهار آرزو میکردیم که مثــال به چند خانواده
بیبضاعــت کمک کنیم ،اما حاال دنیا بهگونهای پس
رفته که دیگر نمیدانیم کمکرسانی را از کجا شروع

باید از پیش انجام میشده ،اما درحالحاضر با تأکید
بر الزماالجرابودنش چنین فرصتی را در اختیار تئاتر
قــرار خواهند داد و این حرکت بر جایگاه خاص تئاتر
میافزاید .باز هم یک نکته دیگر هســت که تصویب
شده؛ اگر سازمانها و شرکتها و کارخانجات کمکی
را بــرای تئاتر یــا دیگر هنرهــا در نظــر بگیرند ،این
پرداختها در مورد پرداخت مالیاتیشــان محاسبه
خواهد شد .اینها جای خوشحالی دارد برای جامعه
هنــری و بهخصــوص برای تئاتــر .امیدوارم ســال
 ۹۶ســال پرباری باشد و کمتر شــاهد ازدستدادن
عزیزانمــان باشــیم و بتوانیــم با توانمندی بیشــتر
کارهایمان را سرانجام دهیم.
من در ســال جدید چند کار را پیــشروی دارم؛
یکــی نمایــش »در گوش ســالمم زمزمــه کن« به
کارگردانی شــادروان جعفر والی است که با مرگش
متوقف شد که امیدوارم امسال هرچهزودتر فرصتی
برای بهصحنهآوردنش را داشــته باشــیم .همچنین
یک کار دیگر هســت که در ســال جدید قرار است با
هادی مرزبان بــه صحنه بیاوریم کــه تمریناتش را
پس از تعطیالت نوروزی شــروع میکنیم .همچنین
خودم هم نمایش »دکتر کنوک« نوشــته ژول رومن
را که قبال هم کارگردانی کردهام ،مناسب میبینم که
دوباره کارش کنم.

اﺣﺘﺮام ﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﯾﮕﺮو ﻣﺠﺮى
ســال  ۹۵ســال ســختی بود ،متأســفانه داوود
رشیدی ،همســرم ،را بعد از  ۴۹سال زندگی مشترک
از دســت دادم و اتفاق غمانگیــزی برایم بود و فکر
میکنــم بدتریــن اتفاقی اســت که یــک زن یا مرد
یکبار در زندگی ازدســتدادن شــریک زندگیاش
را تجربــه میکنــد و برای مــن این اتفــاق تلخ رخ
داد .ازدســتدادن جمعــی از هموطنانم در حادثه
پالســکو ،ســیل زاهدان که ســبب تلفــات جانی و
مالی مردم کشــورم شد ،جنگ و کشتار در کشورهای
همســایه که خودم را از آنها جدا نمیبینم ،قلبم از
دیدن کــودکان جنگزده به درد میآید ،درگذشــت
هنرمنــدان بزرگی چون عباس کیارســتمی عزیز که
ضایعه دردناکی بود ،داوود رشــیدی که پیشینه تئاتر
و نمایــش و هنر در ایــران بود ،جعفــر والی عزیز،
دنیا فنــیزاده ،نیما طباطبایی ،علی معلم ،خســرو
شجاعزاده ،افشین یداللهی و دیگر هنرمندان و البته
درگذشــت آقای هاشمیرفسنجانی از دیگر اتفاقات
تلخ سال  ۹۵بودند.

متأســفم که در سال  ۹۵آقایان جنتی و ایوبی نیز
از ســمتهای خود کنار رفتند ،به ســهم خودم و تا
آنجایی که به رویدادهای هنری و سینمایی کشورم را
دنبال میکنم شاهد بودم که این دو بزرگوار کارهای
بزرگی در این عرصه انجام دادند و باز متأسفم که در
حوزه محیطزیســت روزهای خوبی نداشتیم و یقین
دارم با یک خرد جمعی میتوان این مشکل را تا حد
زیادی رفع کرد.
از طرفی خوشحالم که مذاکرات سیاسی کشورم
به نتیجه رســید و حاصل این اتفاقات خوب در سال
 ۹۵در کشــورم دیده شــد؛ اتفاقات خوشایندی مثل
خریــد هواپیما و بســیاری از اتفاقات خوشــایند که
حاصل تالش دولت آقای روحانی بود.
خوشــبختانه در انتهای ســال مردم با تشــکیل
کمپینهایــی مثل چهارشنبهســوری بــدون خطر و
مسائلی از این دست باعث شدند تا تلفات کمتری را
شاهد باشیم و امیدوارم در بسیاری از عرصهها چنین
همدلیای وجود داشته باشد.
آرزو میکنــم ســال آینــده ســال خوبــی برای
هموطنانم باشــد و فرارســیدن ســال جدیــد را به
تمامی مردم کشــورم تبریک و تهنیت عرض میکنم
و امیدوارم ســال جدید برای هنرمندان ســال بسیار
خوبی باشد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎد و اﻣﯿﺪوار زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺮد

کنیم! ابعاد فاجعه در جهان بهقدری عمیق و بزرگ
است که انگشــت حیرت بر دهان میگیریم ،ولی از
طرفی کاری از دستمان برنمیآید! مخصوصا نگران
کودکان هســتم؛ کودکانی که بــر اثر جنگ و فقر و...
یا خانوادههایشــان را از دست دادهاند یا سرپناهشان
را .دنیــای آینــده را کودکان میســازند ،اما کودکان
آســیبدیده در آینــده چه خواهند کــرد؟! معموال
آدمهــا آرزوهای زیادی دارند ،اما مــن دیگر آرزویی
نــدارم .جز اینکه ارباب قــدرت از جنگ و خونریزی
دســت بردارد تا در کره خاکی انســانها به شــکل
طبیعی به زندگی خود ادامه دهند .درست است که
مرگ ،واقعیت انکارناپذیری اســت ،اما دستکم در
برابر این واقعیــت طبیعی ،دیگر خودمان با جنگ و
خونریزی و نفرتپراکنی زندگی کوتاه در کره خاکی
را سختتر و غمانگیزتر نکنیم .امیدوارم روزی برسد
که کره زمین روی آرامش حقیقی را به خود ببیند.

ﺳﺤﺮ دوﻟﺘﺸﺎﻫﻰ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ
 واقعیت این اســت که امســال از نظر حســی
خیلی در حالوهوای عید نیســتم .من همیشه در
زندگیام عید نوروز جایگاه ویژهای داشــته است،
اما امســال کمی غمگینم! علتش این اســت که
ابتدای ســال با مرگ عباس کیارســتمی شــوکه
شــدم و در ادامه هم همینطور تعــداد زیادی از
هنرمندان عزیزمان را از دســت دادیم .این مسئله
خیلی مرا تحتتأثیر قــرار داد .در روزهای پایانی
ســال هم شــاهد مرگ علی معلم و دکتر افشین
یداللهی بودیم .مجموع این اتفاقات باعث شــده
که غمگین باشــم ،امــا بااینحال از تــه دل دعا
میکنم که ســال  ،۱۳۹۶ســالی پربــار و مملو از
تندرســتی و دلخوشــی برای مردم کشورم باشد.
آرزو میکنم کشــورم از انواع بالیا و سختیها دور
بماند ،مردم عزیزمان به خواســتههای خودشــان
برسند و خالصه همگی لبخندبرلب این سال را به
پایان برسانیم .پیشاپیش هم عید نوروز را به ملت
ایران تبریک میگویم.

رونقی راکه پیدا کرده اســت تداوم دهد .شخصیتهای فیلمها و
قهرمانان ،دیگر توســریخور ،منفعل و ابله نباشــند ،بلکه آنقدر
قوی و رشــکبرانگیز باشــند تا دلمان بخواهد جای آنها باشــیم،
نهاینکه برایشــان دل بسوزانیم! خالصه اینکه سینمایمان پرقدرت
باشــد و کمتر سعی کنیم که جهان شکل ما شود ،بلکه بتوانیم در
عیــن اعتقاد و احترام به تنوع فرهنگها ،با جهان تعامل ســازنده
داشته باشیم.

سال غمانگیز ۹۵

ﻧﮕﺮان ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ!
ﻧﮕﺎر اﺳﮑﻨﺪرﻓﺮ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

دور از اجتماع خشمگین!

خود به مردم به اثبات برســانند وگرنــه دیگر از کلمات و حرفها
هیچ کاری ساخته نیست.
امیدوارم جامعه به ســمتی برود که »شرایط حساس کنونی«
را پشتسر بگذارد.
امنیت ،احساس آرامش و شادی بیشتری میان مردم به وجود
آید .امید اســت روزهای ســیاه را پشتســر بگذاریم و روی سفید
روزگار را هم ببینیم .آرزویم برای سینمای ایران این است که همین

امیدوارم باالخره سالی برســد که دیگر آرزوبهدل نباشیم .آرزو
دارم سال  ۱۳۹۶همین سال باشد؛ یعنی به قول »علی معلم« در
این ســال عقال و زعمایمان کمتر حرف بزنند و بیشــتر عمل کنند.
بــه عبارت دقیقتر با رفتار و عملکردشــان نشــان دهند که تغییر
کردهاند ،نه با کالمشــان .اصال مسئولیتپذیری خود را با عملکرد

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﮏﻣﻄﯿﻌﻰ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت

محکوم به امیدیم

از ﻓﺮط ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ

دﯾﮕﺮ آرزوﺑﻪدل ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ

بهار برایم همیشه زیباست

 یک ســال دیگر هم گذشــت ،مملو از اتفاقات
تلخ و شیرین .من در پاییز و زمستان عمرم هستم،
اما بهار برایم همیشــه زیباست و بهار طبیعت پر
از طراوت و پویایی اســت .خدا را شــاکرم که یک
سال از عمرم را در کنار خانواده و هموطنان عزیزم
زندگی کردم ،اما متأســفانه دوســتان و همکاران
عزیــزی را از دســت دادم؛ هنرمندانی که جایگاه
واالیی در هنر کشــورمان داشتند و جایشان خالی
خواهــد بود .بــه تمامی عزیزان درگذشــته ادای
احتــرام میکنــم و برای عزیزانی کــه در کنارمان
هستند آرزوی سالمتی و شادکامی دارم.
امیدوارم ســال آینده مردم کشــورم در رفاه و
آســایش زندگی کنند و کشــورم ســرفراز باشد و
دوســتانی که بــرای ایران عزیز خدمــت میکنند
ســالمت باشــند و خداونــد ایــن آب و خــاک و
مردمانش را در پناهش حفظ کند.
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ﻧﺎدر ﻣﺸﺎﯾﺨﻰ
ﻣﻮﺳﯿﻘﻰدان
ســال  ۹۵از زیباترین ســالهایی بــود که تجربه
کــردم ،چراکه در عرصه موســیقی شــاهد بودم که
هرکاری کــه اراده کنی میتوانم در کشــورم انجام
دهــم و ایران جوانهای بســیار بااســتعدادی دارد
که جلوتر از کشــورهای دیگر حرکت میکنند و ابدا
اینطور نیســت که جوانــان ما از اتفاقــات روز دنیا
در زمینههای هنــری عقب باشــند ،بهخصوص در
شهرســتانها که من اســتعدادهای بیشــتری دیدم
و بســیار امیدوارکننده بود .در حقیقــت آنها به من
امیدواری دادند که میتوان تالش کرد .امسال بیشتر
یاد گرفتــم مثل یک ایرانی فکر کنــم و چقدر خوب

است تفکر به سبک ایرانی...
در ســال  ۹۵تالشــم این بود که بیــش از پیش
اطرافیان و شــاگردانم را به دقت در شنیدن تشویق
کنم که به نظرم تا حدی نوعی رفتار اجتماعی است
که عادت کنند تا صداهای اطرافشان را دقیق بشنوند
و تحلیــل کنند و بیشــتر رفتار اجتماعــی این اتفاق
مدنظرم بود و خوشــبختانه تــا حد زیادی این تالش
به ثمر نشست.
آرزو میکنم ســال آینده ترافیک کمتری داشــته
باشــیم ،چراکــه بهشــخصه یکســوم از وقتم در
ترافیکهای شــهر میگذرد و آنقدر درباره معایب
ترافیــک گفتــهام که دیگر خســته شــدهام .در آخر
بــرای تمامی هموطنانم ســال خــوب و پربرکتی را
آرزو میکنم .به همه توصیه میکنم امیدوار باشند،
چراکه واقعیت این است ،باید شاد و امیدوار زندگی
کرد.

اﯾﻦ ﺑﻬﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺑﻰ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ســال  ۹۵ســال خوبی بــود چــون اتفاقات خوبــی در تئاتــر افتاد.
خداراشکر ،خیلی از تئاتریها در این سال درآمد مکفی دارند و از طریق
تئاتر توانستهاند درآمدزایی کنند و این خوب است.
باید بگویم روزگاری من آرزو داشتم که در ساختمان مجلل و باشکوه
تئاتر شــهر تئاتر بازی کنم و بعدها این آرزویم برآورده شــد ،اما نکته در
اینجاست که سالهاست دیگر تئاتر شهر آن شکوه و جاللش را از دست

ﮔﺮﭼﻪ از ﻋﻤﺮ دل ﺳﯿﺮى ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮگ ﻣﻰآﯾﺪ و ﺗﺪﺑﯿﺮى ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن
دﮐﺘﺮ اﻓﺸﯿﻦ ﯾﺪاﻟﻠﻬﻰ ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮاى
ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﻤﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد اﯾﺸﺎن
در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  29اﺳﻔﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  17اﻟﯽ 18:30
در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮك ﻏﺮب واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﻗﺪس
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان

داده و هرکسی انگار بهســادگی میتواند پا در آن بگذارد و بهراحتی در
صحنههای آن تئاتر اجرا کنــد و این برمیگردد به بحث مدیریتی آن که
انگار حاال کماهمیتتر شــده باشد و امیدوارم ســال  ۹۶سالی باشد که
تئاتر شهر دوباره آن شــکوه و عظمت ازدستدادهاش را بیابد ،چنانچه
تئاتر شهر مرکزیت تئاتر ایران را داشته است و همه هنرمندانی که حرفی
برای گفتن دارند ،دوباره بنا بر میل درونیشــان بخواهند در آنجا حاضر
بشــوند و تئاتر اجرا کنند .بههررو تعداد ســالنهای خصوصی و دولتی
در حال افزایش اســت و بر تعداد مخاطبان تئاتر دارد افزوده میشــود
و باید که تئاتر شــهر هم به اقتضای این پیشــرفتها بتواند جوابگوی
مشتاقان تئاتر باشد.
بهار  ۹۶برای من بسیار خوب خواهد بود چون کماکان اجرای خدای

ﯾﺎ ِد ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻔﺮات
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮزﮔﺮ .ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ
 بــه چــه امیــد در این خشکســالمیباری؟
 وظیفه من است باریدنامید وظیفه من نیست.
م ع سپانلو.
قایقسواری در تهران
***
حتما ســال تلخــی بود این ســالی که
میرود؛ ســالی که نیکو نبود برایمان با آن
بهــاری که آقای کیارســتمی را با خود بُرد.
ســالی که تا تهش ولکن نبود انگار .لیست
بلندی که کامل شــد با
اســم علی معلم و
ِ
شــاعرِ »چیزی نمیدانم از این دیوانگی و
عاقلی «...افشین یداللهی.
حتما اتفاقــات دیگر هم افتــاد؛ تلخ و
شــیرین .آدمهای معتبری رفتند .آدمهای
معتبــِر بســیاری بینمــان هســتند .هنــوز
قصههای بسیاری نوشــته نشده .شعرها و

ترانههای بسیار مانده .فیلمهایی که ساخته
نشده...
میتــوان بهانههــا ســاخت .میتــوان
نشســت و غر زد .میتوان شــرایط را بهانه
کــرد و رفت یــا نشســت کار نکــرد .اصال
میشود خود را به خواب زد ...شرایط عوض
نمیشــود .نگاه میکنم و همه این سالها
را یکســان میبینم .تغییری در کار نیســت.
تغییر با ماســت .بایــد بلند شــویم .قبل از
آنکه عفریت مرگ تنهاترمان کند .امید شاید
وظیفهمان نیست .باریدن وظیفه است...
کیارســتمی مثل همیشــه هست .کمی
دور .کمــی دیر .امــا هســت .راِز ماندنش
چیست؟
حتما حاشیهها نبود و حتما بهانهها نبود
و حتما غرزدنها نبود...
یا ِد بعضی نفرات
زندهام میدارد...

کشتار به دلیل استقبال تماشــاگران در پالیز ادامه مییابد و از هماکنون
پیشفروش بلیتهای آن برای فروردینمــاه ادامه دارد و احتمال دارد
که بتوانیم اجرایش را برای اردیبهشــتماه نیز تداوم دهیم .همچنین با
یکی از هنرمندان بزرگ در حال گفتوگو هســتم که بشــود کار بزرگی را
برای ســال جاری انجام دهیم .همچنین تمرینهــای یک نمایش را در
فروردینمــاه آغاز میکنم که اجراهای اروپایــی و خارجی برایش اتفاق
خواهــد افتاد .همچنیــن یک پروژه تئاتــری را در اردیبهشــتماه برای
قدردانی از نمایشنامهنویســان بنام کشور در دهه  ۸۰انجام خواهم داد
و دیگــر فعالیتهایی کــه این بهار فکر و حالــش را دارد به من تداعی
میبخشد.
امیدوارم سال  ۹۶سال نیکویی برای همه اهالی تئاتر باشد.

ﻣﻬﺮداد ﺣﺠﺘﻰ
 ســال  ۹۵ســالی غریب در تقویم خاطرات
ما بود .ســالی کــه در آن اتفاقهای غریب رخ
داد و همه را غافلگیر کرد .آخرینشــان همین
هفته بود .مرگ نابهنــگام یک همکار قدیمی،
علــی معلم .اما پیــش از آن ،ماهها قبل مرگ
عباس کیارستمی بزرگترین اتفاق از این دست
بود .او که به دلیل اشــتباهات مکرر پزشکی از
زمستان سال قبل در بیمارستان خانه کرده بود.
درنهایت برای رهایی از این گرداب دهشــتزا
به پاریس رفــت و در آنجا در اوایل تابســتان
تسلیم مرگ شد .کیارستمی که شیفته طبیعت
و زندگــی بود بهناچار در آخرین ســفر خود به
ابدیت رفت تا خاطرهای تراژیک از این سفر باقی
بگذارد .مرگ کیارستمی ،مرگی غافلگیرکننده و
غریب بود .از ابتدای ماجرای بستریشــدن در
بیمارستان تا انتهای ماجرا غریب بود .چنانکه
امروز هم ســخنگفتن از آن غریب اســت .او
نماد ســینمای مصلحانه بود .سینمایی نجیب
و آرام .ســینمای خشونت پرهیز و صلحطلب.
امــا مرگ کیارســتمی مرگ این اندیشــه نبود.
او نســلی را متأثر از تفکر خود برجا گذاشــت
کــه امروز همچنــان فیلم میســازند و از این
طریق با دنیا گفتوگــو میکنند .جعفر پناهی
شاخصترین چهره این نسل است .او همچون
کیارســتمی در جهان شــناخته شــده است.
سخنش شنیده و فیلمهایش تحسین میشود.
اما ســال  ۹۵آبســتن اتفاق بس هولناکی هم
بود؛ اتفاقــی بزرگ که قرار بود تا مدتها همه
را درگیر خود نگه دارد .در یک صبح پنجشنبه
ساختمانی که نماد یک دوران از این کشور بود
طعمه حریق شد و چند ســاعت بعد در عین
ناباوری فرو ریخت .ســاختمان مرتفع پالسکو
فرو ریخت تا کشور به شکل جدی مورد آزمون
قرار گیرد .اینکه برای چنین حوادثی تا چه حد
آمادهایم؟ چالشــی که پاســخ روشنی نیافت.
هیاهوی پیرامون حادثــه ،ما را از این واقعیت
که آیا حقیقتــا میتوانیــم بحرانهایی از این
دســت را مدیریــت کنیم ،دور کــرد .جنجال و
هیاهو نگذاشــت تصویری واقعی از آنچه رخ
داد ثبت شــود .طبق معمول رسانه ملی جای
همه رســانهها را گرفت و همــه دوربینها از
مرکز حادثه دور شدند .تا خبر به انحصار رسانه
ملی درآید! حادثهای که میتوانست؛ دستمایه
دهها فیلم مســتند باشد به انحصار یک رسانه
درآمد تا فقط از دریچه آن دیده شود .مدیریت
پرهیاهوی شــهرداری دامان خود را باال گرفت
تا از این واقعه تر نشــود! مسئوالن یک به یک
به میــدان آمدند و در کنار تلی از خاک و آتش
عکســی بهیادگار گرفتند و رفتند تا این پرسش
هیچگاه پاســخ داده نشود که کالنشهر تهران
در هنگام چنین حوادثی در ابعاد وسیعتر نظیر
زلزله چه سرنوشــتی پیدا خواهــد کرد؟ گویا
قصدشان فراموشکردن بود نه یادآوری!
ســال  ۹۵اما ســال وقایع خوش هم بود؛
ســالی که در آن خســرو آواز ایــران به وطن
بازگشــت و موجی از احساسات را برانگیخت.
همچنین برگزیدهشــدن فیلم »فروشــنده« در
مراســم اســکار که این آخری ،واقعهای بس
بزرگ و فراموشناشــدنی بــود؛ واقعهای که
برای کشــورها کمتر رخ میدهد .اما کشور ما
این شــانس را داشــت تا با اصغر فرهادی به
این افتخار دســت یابد .ما در کنار سوئد ،ایتالیا
و ژاپن توانســتیم دواسکاره شــویم .افتخاری
کمنظیر و نایــاب .هرچند گروهی کجاندیش و
بدخواه این موفقیــت را تاب نیاوردند و تالش
کردند تا آن را بیمقدار جلوه دهند و اینچنین
کام مردم را هم تلخ کنند .اما استقبال گسترده
مــردم و مــوج فزاینــده احساســات آنها آب
ســردی بود بــر آتش ملتهــب بدخواهان که
هیچگاه در طول اینهمه ســال شادی جمعی
مــردم را تــاب نیاوردهانــد و همچنان رخت
ســوگواری را بر تن آنها بیشــتر میپســندند.
مردم بهجای شــادی در خیابان ترجیح دادند
در فضایی دیگر خوشحالی کنند .وقتی فضای
واقعی از شــما دریغ میشود ترجیح میدهید
بــه فضای مجازی پنــاه برید تــا در آنجا ابراز
احساســات کنید .کاری که مــردم کردند .آنها
احساساتشــان را آنجا بــروز دادند و جامعه
جهانی نیز همپای مردم به این واقعه واکنش
نشــان داد و آن را تجلیل کــرد .تنگنظران به
حاشــیه رانده شــدند .مردم به متن آمدند تا
صدایشان رساتر به گوش برسد .این ویژگی یک
دســتاورد ملی است .دســتاوردی ازایندست
موجــب همبســتگی اســت .آنها کــه از این
همبستگی به وحشــت میافتند بیگانههایی
هســتند در لباس آشــنا که تحمل تماشــای
چنین صحنههایــی را ندارند .صحنههایی که
در آن مــردم در خیابــان پا میکوبنــد و فریاد
همبستگی سر میدهند .باید آرزو کرد سال ۹۶
سالی سراسر شــاد برای مردم باشد .سالی که
با همدلی آغاز و با همبســتگی به پایان برسد.
ســال دوری از تنش و توجــه به صلح .آیا این
آرزو محقق خواهد شد؟

