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کیمیا سماوات  /خبرنگار
او در دو صفحه پیش رو از رؤیای اهالی فرهنگ و هنر پرسیده است

کمی مانده به پایان سال
اهل هنر در گپهایی کوتاه از رؤیاهایشان گفتهاند

در ستایش رؤیا

شایدبسیاریدرخلوتوجلوتاینیکسالگذشتهاینسؤالرابسیارازخودشانپرسیدهاندکهتکلیفروزهاییکهخواهدآمدچیستو
تاکجااینرنجوریهاادامهخواهدداشت.پرسندگاناینسؤاالت،پاسخهاییبرایآنحتماًداشتهودارندوهمینکهچش ممیبندندویا
جاییبهچیزی،گیرمکههیچچیزی،خیرهمیشوندمحوتصویریمیشوندازجهانیبهترکهشایدهیچکدامازاینتلخیهایاراهورودی
بهآننداردیاچارهایدارندتااینهمهالاقلتلخنباشند.اینهمانچیزیستکهقرنهاستخواستندتعبیروتفسیرشکنندوهرکدام
ازفیلسوفانونظریهپردازانروانشناسیوروانکاوی،مثلتکهایازحقیقت،گوشهایازآنرادرککردندودربارهاشگفتندونوشتند.
یاستکهزندگیراتحملکردنیترمیکندوپیشنهادهاییبرایآندارد.پیشنهادهاییکهروزگاریشاید
اینهمانوجهخالقهذهنآدم 
خندهرابرلببسیاریآوردوروزگاریدیگرواقعیتیراروبهرویشاننهاد.نامشرؤیاستاینکهمینویسیموالبتهبهگفتنمیآید.
چیزیکهسختمیشوددربارهاشحرفزدوبسیارمیشودبهآنخیرهشد.گاهیحتیآدمهاییاینطورفکرکردهاندکهزندگی،
فرصتیاستدرستایشرؤیاورؤیابافیهایخالقانهکهتجلیپیداکردوعملیشد.پسماحقداریمدرسختیهایاینروزگارتیزو
برنده،بهدامنرؤیاپناهببریم.رؤیاییکهتصویرپشتتصویرمیسازدوآدمرامیبردبهخیالهاوباورهاییکهآرزویشراداردوچهبساکه
آرزو،اتفاقاست.اهلفرهنگوهنردرگپهایکوتاهپیشروازرؤیاهایشاننوشتهاندوازرؤیا...کوتاهمثلرؤیا.
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رؤیای من و رؤیای جهان هنر ،هنرمندان و شاعران و همه مردم ،جهانی
است عاری از کینه ،فقر ،نفاق ،پلشتی و زشتی ،غم .رؤیای جهان هنر،
رؤیایی است پر از زیبایی ،عشق ،مهر ،صلح ،روشنایی ،شادی و امیدواری.
ماحقنداریمرؤیاهایمانراازدستبدهیم.ذهنیکهرؤیابافینکند،
افسرده است .ذهنها را باید شست ،چشمها را باید شست و سرشار از
رؤیا کرد .ما در هیچ مقطعی از زندگی فردی و اجتماعی حق نداریم
دستازرؤیابافیبکشیم.تماممعلمهاییکهداشتهام،تمامعشقهاو
زیباییهاییکهتجربهکردم،رؤیابافیرابهمنیاددادهاند.خوشبختانه
کارنامه فردی من پر از افراد و اتفاقهایی است که هرکدام از آنها در
نقشهایمتفاوتمثالًدوستیاهمراه،موجبرؤیابافیشدهاند.ماباید
هر روز رؤیابافی کرده و از ناامیدی و غم پرهیز کنیم .آدمی به رؤیا زنده
است و چه بهتر که این رؤیاها شامل عشق و مهربانی و زیبایی باشد .نباید
اجازه دهیم مشکالت موجود ما را خلع سالح کنند و شادی را از ما بگیرند.
جامعههنریهمیشهکوشیدهذهنهارارؤیابافوامیدوارکندواین
روندبایدادامهیابد.آدمیکهرؤیابافینکندمانندکسیاستکهزندگی
نمیکندبنابراینرؤیابافیهمچونزندگیدارایاهمیتبسیاراستو
نبایدازآنچشمپوشیکرد.
من اصوالًزمان زیادی را بهمطالعهتاریخ ،ادبیاتو فرهنگ اختصاصمیدهم
و راستش رؤیا و هدف دوری ندارم .هر شب خودم را میکشم و صبحها ،زنده
میکنم.وقتیاینچنینزندگیمیکنمباعثمیشودقدرروزهایمرابدانمو
هرروزصبحکهبلندمیشوم،میتوانمبرایهمانروزبرنامهریزیکنم.شاید
هرچهمیگذرداینطرزتفکرپررنگترمیشود؛دیگررؤیایماشینوخانهو
جایزههای بزرگ را در سر نمیپرورانم اما هر روز برای همان روز برنامهریزی
میکنم .مثالً دوتا کتاب دارم که یکی در صحافی و دیگری در صفحهبندی است،
همه اینکارهاروزمرگیمن استکهمعنایبودنمراشکلمیدهند.هنر،رؤیا
نه بلکه شکلی از بودن من است .اگر از رؤیای جمعی بگویم باید اشاره کنم که
اینروزهاآدمهابشدتغمگینهستندودلشانبرایدورهمجمعشدنتنگ
است.معتقدمکهبایددرموقعیتهایبحرانیخودمانرابامحیطسازگار
کنیموبامشکالتبجنگیممثالًمندائماًذهنمرادرگیرکارهاییمیکنمکه
بدانمبرایجامعهوفرهنگایرانمفیداست.کرونایکجنگخاموشاست
ومابایدهرروزبجنگیم؛وقتیدرگیرگردبادمیشویمدلمانمیخواهدکمی
نفسبکشیم؛اهداف،نزدیکمیشوندوهدفهایدورورؤیاهارمانتیکو
کمرنگمیشوندبرایهمیناستکهسعیمیکنمرؤیاهایمرانزدیکنگه
دارم .رؤیاهای من روزهای نزدیکم را شکل میدهند.
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اگه رؤیاهات
رو از دست
بدی...

مهدی غبرایی
مترجم

رؤیا در حصر
نمیماند

فرزین محدث

بازیگر سینما و تئاتر

رؤیای من این است که کرونا از میان ما برود و از حبس خانگی دربیاییم.
بزرگانشعروادبدربارهرؤیاسخنانبسیاریگفتهاندمانندشعریکه
شاملو ترجمه کرده که با آن صدای گرمش در آن میگوید« :اگر رؤیاهایت
را از دست بدهی زمین مانند برهوت میشود ».رؤیابافی نه اما رؤیا ساختن
برای هموار کردن راه زندگی الزم و مفید است و همیشه ارغوانی بوده
برای بشر و همیشه ضروری است و هیچ گریزی از آن نیست ،نمیشود
برای آن حد و مرز تعیین کرد .از رؤیاست که هنر نشأت میگیرد .بسیاری
ازنویسندگاندنیابرایمنتداعییکرؤیااند.اخیراًبانویسندگانبزرگ
آفریقاییآشناشدمکهمشغولترجمهآثارشانهستمیکیازآنهابهنام
«میاکوتو» که یک رمان از او منتشر شده و رمان دیگری در دست چاپ دارم
و دیگری «اگوالوسا» که سه تا رمان از او ترجمه و منتشر کرده ام .اینها اولین
کسانی هستند که چون از نزدیک با آنها سر و کار داشتم و آثار آنان را ترجمه
کردم،برایمنتداعیکنندهرؤیاهستند.کساندیگریهمهستندازجمله
فاکنروهمینگویو...همهاینهابرایمنتداعیرؤیاوباعثرؤیاپردازیاند.
رؤیا زمانی خوب است که در زندگی حقیقی به تحقق برسد نه رؤیایی
که صرفاًرؤیا باقی بماند .ما باید از بزرگان ادب و هنر کمک بگیریم و در
رؤیاپردازیهایمانازآناستفادهکنیم.

بهخاطرمیآورماستادکیارستمیمیگفتذهنهمیشهمیتواندرؤیاپردازی
کند،یعنیذهنهیچوقتزندانیومحصورنیستومیتواندبههرکجاکه
دلشمیخواهدسفرکند.تنهاچیزیراکهازانساننمیتوانگرفترؤیاپردازی
است.آدمهامیتوانندباخیالبافیهرکاریکهمیخواهندانجامدهند،کارهایی
که ممکن است در زندگی روزمره به آن دسترسی پیدا نکنند و جاهایی که
نتوانند به آن بروند یا با آدمهایی مالقات کنند که ممکن است در زندگی عادی
مقدورنباشد.رؤیاپردازیجزوویژگیهایانسا ناست.اگررؤیاراازانسانبگیرند
ممکناستدیگرنتوانددستبهخالقیتواختراعبزند.زمانیبودکهانسان
رؤیای سفر به ماه را داشت که امروزه قابل انجام است؛ زمانی رؤیای انسان
زندگی در سیارات دیگر بود که حاال انسان معاصر میتواند به مریخ برود و شاید
مدتیهمدرآنجازندگیکند.البتهمانمیتوانیمفقطدررؤیازندگیکنیمو
واقعیتزندگیرانبینیم.اگررؤیاپردازیبهماکمککندکهبتوانیممشکالترا
حل کنیم و با آرامش از آن رد شویم ،میتواند رؤیای مفیدی باشد اما اگر صرفاً
خیالباشدجایپیشرفتنداردوانسانیکهفقطخیالبافاستهیچوقترشد
نمیکند .رؤیای من دل خوش ،آسایش ،آرامش و حال خوب از نظر اقتصادی
و اجتماعی برای مردم کشورم است و دوست دارم مردم سرزمینم ایران ،به
چیزیکه استحقاقآنرا دارندیعنیحالخوشبرسند.

