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 اندرآاران محترم جشنواره فيلم فجر  دست

يلي همكاران و دوستان خواستند چيزي نگويم مبادا  تان است، پيش از اينها تصميم به نوشتنش داشتم بنا به دال ام خطاب به همه نامه

دايره <ام براي نوشتن اين منظور  بهانه> .دايره زنگي<ام ساخته شده؛ فيلم  ود براي فيلمي آه بر اساس فيلمنامهمانعي ايجاد ش

ام، در جشن خانه سينما موقع تشويق و جايزه  است اما حرفم درباره اين فيلم نيست، حرفي است آه پيش از اين هم گفته> زنگي

 . نحيه خورد گرفتن نه فقط موقع توبيخ و اصال

ميرد، مثل انبوه  ماند، نداشته باشد مي خره دير يا زود اين فيلم هم ديده خواهد شد و اگر حرفي داشته باشد مي باال. اين بار بلندتر اما

گشايي آنند،  اميدوارم اگر ماند آساني آه اين روزها آب به آسياب اهل مميزي ريختند تا عقده. هاي فراموش شده تاريخ سينما فيلم

في  قدر مردانگي باقي باشد آه تال آنم اين ام است و آرزو مي گويم نظرات شخصي اند، پس هر آنچه مي ن نرفته باشد آه چه آردهيادشا

 . آننده فيلم خالي نشود آن بر سر سرمايه تهيه

ماند آه  وي اين برايتان باقي ميآقايان تازه از راه رسيده، سرتان را از زير برف بيرون بكشيد، اطرافتان را نگاه آنيد تا ببينيم باز ر

هايتان  آنيم، از چه در هراسيد، مگر روز و شب از تريبون م آنيد، ما در آشوري آزاد زندگي مي هايتان اعال ها و گپ و گفت در مصاحبه

گيرند چه ببينند چه زنيد، اگر صادقيد، اجازه دهيد اندآي هم همين مردم فهيم و با شعور تصميم ب دم از فهم و شعور مردم و ملت نمي

اقل در عرصه فرهنگ عملكردتان نشان  تر از مردميد، ال بشنوند، چه آسي اين قدرت را به شما تفويض آرده آه شعورمندتر و فهيم

دهند،  مت غذايي است آه اهل فرهنگ به خورد مردم مي تان سنجش عيار سال دانيد آه وظيفه خود را طبيب فرهنگي مي. داده آه نيستيد

اي يك غذاست  ايد؟ چه آسي اين فرض را براي شما به يقين رسانده آه هر اثر فرهنگي و هنري ك طبابتتان را آي و از آجا گرفتهمدر

آننده صرف و  اند، مصرف آننده   انديشيد مردم تنها مصرف چرا مي. مت آن را مهر بزنيد آه بايد قبل از اينكه مردم بخورند، شما سال

روند مغز خود را بيرون جا  انديشيد هنگامي آه به تماشاي اثري مي پسنديد دهانشان بگذاريد، چرا مي ه ميشما بايد غذايي را آ

ها از آنها  روند، جمعي غير از آن مردم فهيم و باشعور و شريفند آه در سخنراني گذارند؛ اين مردمي آه براي تماشاي اين آثار مي مي

هرچند . مت است يا فاسد خورند، سال م تشخيص دهند به زعم شما غذايي آه ميزنيد؟ اجازه دهيد سرسوزني هم مرد دم مي

اند آه ذائقه همه جمعيت آشور  آجاي قانون اين مملكت آورده... اش با غذاست ترازي مشكل تعريف از هر اثر فرهنگي هم ترين سخيفانه

هايي است آه به اسم  تان فيلم ذائقه. تان را تشريح آنيد ائقهدانيم ذ اي وجود دارد آه ما نمي اگر قانون نوشته. بايد ذائقه شما باشد

   . زنيد معناگرا پشتش سينه مي



اينجا ميدان فوتبال نيست آه شما داورش باشيد و هراسان از اين سوي ميدان به آن سو . تان دوباره نگاه آنيد هاي شغلي آقايان به حكم

 ديريد يا مراقب؟ م. تان خطايي دور نماند بدويد تا از چشم تيزبين

يكي از هم مسلكانتان آشفته حال در پاسخ نامه جمعي از سينماگران، دم از توطئه و همدستي با استكبار زده، گفته است چرا چنين 

بايد اند؟ فرهنگ صدقاتي؟ آيا  انديشيد صدقه داده اند پشيمان شوند، اين چه منتي است؟ چرا مي اي آه به سينما داده آنيد تا از بودجه مي

ايد، آمار را  از ديون بنياد فارابي گفته. اند، سرتاپاي سينما تسليم و تابع ذائقه بعضي از اهل سياست باشد به پاس قدرداني از آنچه داده

ايد  المال دل سوزانده شود، براي بيت سازيد از آجا تامين بودجه مي مسلكانتان مي بيرون بكشيد، اين همه فيلم سفارشي آه شما و هم

اقل از  زنيد، ال هاي بديهي مي حرف! آيد گان مي بد از جيب شما دلسوخته سازند، پولش ال ها مي هاي ميلياردي را آه خودي ريالس

ايم، آارنامه اندك من و آارنامه پربار شما واضح است، من و شما در دو نقطه آامال متفاوت  هايمان پيداست آه آجا ايستاده آارنامه

 توقع دارم روزي روزگاري شما با معيارهايي آه من بدان معتقدم فيلم بسازيد و نه منطقا شما بايد اين توقع را ايم، نه من ايستاده

اي يا  ام روزي آه فيلمنامه ها در آانون مرآزي آارگردانان هم علنا گفته آنم و پيش از اين داستان م مي من رسما اعال. داشته باشيد

 روشن است، ما به شما  پس قضيه آامال. ايم را خيرات آنند سينمايي شما ساختم، حلواي ختم حرفهفيلمي منطبق بر متر و معيارهاي 

گذاريم، آيا شما اين احترام را براي مخالفانتان قائليد؟ هر آس با  اند، احترام مي و جمعي آه به شما راي داده و بر مسندتان نشانيده

تان  انتظار اين نيست ميدان يكسره براي مخالفان قانوني. انيد اين جمله از آن آيستد شما نيست بر شماست؟ شما آه اهل سياستيد، مي

 . دستي اي از اين ميدان، وجبي، آف خواهي را به ذهن هم نياوريم؛ اما گوشه باز باشد، اين قدر عاقل هستيم آه اين زياده

هايي آه با  تان نيست، فيلم راسناآيد، آن هم با چند فيلم آه باب ذائقهافتد آه اينچنين ه تان به لرزه مي آقايان؛ با اين اقتدار و شكوه آجاي

هاي پروانه ساخت احترام بگذاريد،  اقل به امضاي همكارانتان پاي برگ ال. اند رعايت تمام ضوابط و قواعد مجوز ساخت دريافت آرده

 آيد؟   ميمگر اداره نظارت و ارزشيابي متولي امر نظارت نيست، اين نظارت جديد از آجا

اي آه دورتان جمعند و چشمشان به  خورده از چه نگرانيد، اين همه فيلم سفارشي و تبليغي و مورد پسندتان، اين همه فيلمساز شكست

تان پر است و با اين روند پرتر هم خواهد شد، پس چه جاي  دستتان است تا وامي برسد و فيلمي ساخته شود، آافي نيست؟ چنته

 . لم معدودنگراني از چند في

ح نشود نگاهي آه سينما را چون  ن فرهنگي به سينما اصال دادند گفتم تا وقتي نگاه مسووال  ام را مي در جشن خانه سينما وقتي جايزه

ها دلخور شدند آه چرا هنگام دريافت  بعضي. بيند آه بايد به هر قيمت رامش آرد، جشن معنايي ندارد ناشدني مي فرزند شرور و رام

هاست گريبانگير  ام، اما دوستان، اين داستان، داستان اين چند روزه نيست، مدت  به جاي تقدير و تشكر، لب به شكوه گشودهجايزه

 .  نشينند اند؛ سكوت بزرگاني آه خانه سينماست، وقار و متانت اهل واقعي سينماست آه سكوت آرده

انديشند همه حقيقت نزد ايشان است، آنها آه خدا را  براي آنها آه مياز خداي بزرگم آه خداي همه است و نه فقط خداي جمعي قليل، 

نگرند، آنها آه برگرده مظلوم دين سوارند و  پندارند، آنها آه همه چيز را از زاويه تنگ سياست مي هايشان مي راي فقط مال خود و هم

 : دانند، از خداي مهربانم سه خواسته دارم دين مي ها را بي پياده

قدر دراز تا بمانند و روزي بفهمند حقيقت بزرگتر از آن است آه فقط نزد جمع قليلي بماند آه اگر بماند  نها عمر دراز بدهد، آناول به آ

 . يعني آوچك است و خرد و خردي دور از خرد و حقيقت

ان پرسيدند، يادشان بيايد چه ش مت باد تا اگر روزگاري فرزندانشان درباره گذشته شان تا انتهاي عمر در سال دوم حافظه درازمدت

 . اند آرده

اند و  ن به اقتضاي زمانه به صندلي ديگر تكيه داده سوم، صداقت، آم نيستند آساني آه روزگاري بر اين مسندها نشسته بودند و اال

 . آنند يا توجيه اند يا آتمان مي همه آنچه را آرده
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