ﺣﻤﺎﺳــﻪ  ۹دی و روﯾﮑــﺮد ﻗﺎﺑــﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ
ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ اﻣﺴـﺎل در ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﻬﻢ
دی ﺳﻪ ﺗﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮش
ﺳـﺎﺧﺖ و ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و وﯾـﮋه ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ.

ـﺎت و
ـﺎﻣﻌﻪ ای اﺗﻔﺎﻗـ
ـﺮ ﺟـ
ـﻮﻻ در ﻫـ
ﻣﻌﻤـ
وﻗﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی
از ﮐﺘـﺎب ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺗـﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘـﺎﺷﯽ و
ﻓﯿﻠﻢ و …ﻣﯿﺸﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
و اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر
ﻫﻨـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ای ﻧﺴـﺒﯽ از ﯾـﮏ
روﯾﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮ و ﺗﺘﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ از

آﺛﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ در آن ﻣﻘﻄﻊ
ﺧﺎص ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻓﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﭼﻨـﺪ واﻗﻌـﻪ و روﯾـﺪاد
ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ آﻧﻬـﺎ را ﺷﺎﯾـﺪ ﺑﺸـﻮد اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ،دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس و اﯾـﻦ اواﺧﺮﺣﻤﺎﺳـﻪ
ﻧﻬﻢ دی داﻧﺴﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﻢ دی ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ
و ﻣﯿﻬﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳﺎﻟﻬـﺎی ﭘـﺲ از
ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ رخ ﻋﯿـﺎن ﮐـﺮده
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﻪ واﻗﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ و
در ﻣﻮرد
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
“ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ” ﻧﺤـﻮه ﻣـﻮاﺟﻬﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺎ
روﯾﮑـﺮدی ﻣﻘﻄﻌـﯽ و ﮔـﺬرا ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد و
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮوﻋﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن
ﯾﮑﺒـﺎره…در واﻗـﻊ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﭘﯿـﺮوزی
ـﻢ
ﻓﯿﻠـ
ـﺎدی
ـﺪاد زﯾـ
ـﺎره ﺗﻌـ
اﻧﻘﻼب ﯾﮑﺒـ

ـﺎب و ..
ـﺎﺷﯽ و ﮐﺘـ
ـﻄﺤﯽ و ﻧﻘـ
ـﺪﺗﺎ ﺳـ
ﻋﻤـ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎره
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ادﺑﯿﺎت و
ﻫﻨـﺮ اﻧﻘﻼب در ﭼﻨـﺎن ﺑﺮﻫـﻮﺗﯽ اﻓﺘـﺎد ﮐـﻪ
ﺻﺪای ﻫﻤﻪ در آﻣﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ :ﭘﺲ ﺟﺎی
ﻫﻨـﺮ و ادب اﻧﻘﻼب ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ و از آن ﭘـﺲ
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺟﺸﻨـﻮاره داﺳـﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﮑـﻞ
ﮔﺮﻓـﺖ و آرام آرام دوﺑـﺎره ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ …
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﮔﺮﭼﻪ وﺿﻌﺶ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ
از ادب و ﻫﻨـﺮ اﻧﻘﻼب اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﺎز ﻫـﻢ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دارد.
اﻣﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و درﺳﺖ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﺨﺶ ﺷﺪه از رﺳﺎﻧﻪ
ﻣﻠﯽ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺑـﺰرگ ﻧﺸـﺎن از ﺟﻬـﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و اﻫـﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﻪ ﺣﺮﮐﺘـﯽ آﻫﺴـﺘﻪ ،ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ،
ﻣﻌﻘـﻮل و ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺣـﻮل اﯾـﻦ ﺣﻤﺎﺳـﻪ ﺑـﺰرگ
دارد.

ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎ اﻣﺴـﺎل در ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻧﻬﻢ
دی ﺳﻪ ﺗﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮش
ﺳـﺎﺧﺖ و ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ و وﯾـﮋه ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
را ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎری
ﻓﺨﯿﻢ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم /

