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خدانظرف" :این واقعیت که سینمای خود ما در وضع بدی قرار دارد ،مرا نگران کرده است"

هفته گذشته دولت خدانظراف ،کارگردان معروف تاجیک ،که سالهاست در روسیه
بههه سههر میبههرد ،بههرای شههرکت در ج ههن ار بی المللههی فههیلی "دیههدار"  61تهها 02
اکتبر) به حیث رهبر هیئت داوران وارد تاجیکستان شد.
در نخستین روز اینن ششننواره همکارمنان شمسنیه قاسنر فر نتی بنرای م نا به بنا
آقای خدانظراف در باره وضع سینمای تاشیک داشت:
ج ن ار "دیدار" به سینمای ک ه رهای فارسهیزبان ت جهه ویه دارد و بهه نظهر
شما ،جایگا سینمای تاجیک در میان ک رهای فارسیزبان کجاست؟
مشکل این شاست که من یگان فیلر تاشیکی تا اال ندیدم .اما من در اینن منورد ینک
چیز دیگر میخواهر بگویر .ماه سپتامبر مرا بنه شن ر قنزان د نوت کنرده بودنند .در
آن شا من رئیس هیئت داوران ششنواره فیلر کشورهای مسلمانی بودم.
باید اقرار کنر که خیلی وقت است که من فیلر تماشا نمیکنر .اما در این ششنواره من
مجبور بودم فیلم ای کوتاه ،دراز ،مستند و همه گونه فیلر را ببیننر .در مجمنو 45 ،
فیلر را تماشا کردم .هر روز  04سا ت فیلر تماشا میکردیر.
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و شایزههای ا لی را فیلم ای ایرانی گرفتند .چون من در آنجا از روسیه نماینندگی
میکردم ،مرا این نکته که فیلم ای روسی شایزه نگرفتند ،نگران کرد .از آن شا کنه
فرهنگ ایران بخشی از فرهنگ ماست ،من از موفقیت آن ا البته شاد بودم.
اما این واقعیت که سینمای خود ما در وضع بدی قرار دارد ،مرا نگران کرده است.
وقتی من در باره سینمای روسی میگویر ،منظنورم سنینمای قلمنرو فرهننگ روسنی
است ،مثالً یگان فیلر تاتاری ارزشمند نبود ،هیچ فیلر سزاوار شایزه از قفقاز نبود.
سینما چیزی است که به بزرگی یا قدرتمند بودن کشور وابسنته نیسنت .فنیلر در آنجنا
تولید می شود که شرایط ویژه برای تولید آن فراهر باشد .ببینید که اال زمنان سنل ه
فیلر ایرانی است .از این شا چنین بر میآید که برای سینما م ر این اسنت کنه شامعنه
باید اندیشهمند باشد ،بیطرف نباشد.
یعنی قلب شامعه باید در تپش باشد و از چنین شامعه ا ساسنات و اندیشنهها در بناره
زمانه به پرده سینما منتقل میشود.
برداشت شما از نخستی روز ج ن ار چیست؟ چه چیز شما را شهاد و یها گمگهی
میسازد؟
امروز (نخسنتین روز ششننواره "دیندار" ینا  00اکتبنر ینک چینز منرا هنر شناد و از
سوی دیگر غمگین کنرد .شناد از آن بنودم کنه ینک کنارگردان ایراننی در بناره منراد
نننارف اف( ،هنرمنننند سرشننننات سنننینمای تاشینننک فنننیلر سننناخت .و توسنننط کنننار
کننارگردانی ایرانننی فر ننتی فننراهر شنند ،تننا کننار مننراد ننارف اف بننه گونننهای تقندیر
شود.
آنچه مرا نارا ت ساخته ،این است که او (منراد نارف اف امنروز ق رمنان زمنان
نیسنت ،در ننالی کنه باینند باشنندب او را بایند همننه بشناسننند ،زینرا او مننراد ننارف اف
اسننتب زیننرا فقننط نقننش ابو بنندهللا رودکننی او کننافی اسننت کننه همننه نسننل ای مننا مننراد
ارف اف را بشناسند ،به او ا ترام گذارند و پیش او سر تعظیر فرود آورند.
اگر همین گونه قدردانی وشود نداشنته باشند ،هنیچ گوننه سنینما در منا وشنود نخواهند
داشت .زیرا این نشانگر آن خواهد بود که شامعه به این کار ا ترام نمیگنذارد ،اینن
هنر را نمیپیسندد و از آن تقدیر نمیکند.
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(از دست مرتضی ندایی کنه از بنر رد میشند ،میگینرد سنپات بیانندازه بنه اینن
برادر ما که از ایران آمد و فیلر گرفنت و بنه تاشیکنان منا نشنان داد کنه ق رمنان آن نا
کیست و زبردست سینمای تاشیک کیست.
یعنی شما از وضع در تاجیکستان و سینمای ای ک

ر ناامید هستید؟

"برای سینمای خوب م ر این است که شامعه باید اندیشنهمند باشند ،بیطنرف نباشند.
یعنی قلب شامعه باید در تپش باشد و از چنین شامعه ا ساسنات و اندیشنهها در بناره
زمانه به پرده سینما منتقل میشود".
دولت خدانظراف
نه ،نه ،وضنعیت بنه اینن بندی نیسنت .منن م مئننر کنه امیند نجنات وشنود دارد .زینرا
تاشیکان مردم بااسنتعداد ،بالیاقنت هسنتند .سنردفتر ادبینات فارسنی در اینران بنه دنینا
نیامده است ،در روستای "پنجرودک" (در شمال تاشیکستان تولد شده است.
نبیرگان و ابیرگان رودکی تا اال همه شا هستند .فقط محی ی باید (ایجناد شنود کنه
آن ا پیدا شوند و توانند واقعیت ای امروز را به پرده سینما منتقل کنند.
م ر این است که در سنینما قیقنت (وشنود داشنته باشند .اگنر منردم در چنادر سنینما
قیقت را بینند ،به آن بناور و ا تنرام پیندا کننند ،آن وقنت سنینما پنیش منیرود .و آن
وقت در بیرون از تاشیکستان نیز سینما سفیر فرهنگی این کشور میشود.
شما در بار نبیرگان و ابیرگان بالیاقت رودکی گفتید ،اما به نظر میرسد که بی تر
کارگردانهای مطهر تاجیهک امروزهها در بیهرون از تاجیکسهتان بهه سهر میبرنهد و
شما یکی از آنها هستید...
این اکنون تقندیر همنه منا بنود ...البتنه ،اینن بندبختی اسنت .و شنما بایند بناور کنیند کنه
برای من از تاشیکسنتان زیزتنر شنایی در روی زمنین نیسنت .منن در طنول منرم
شاید نیر دنیا را دیندهام .امنا اینن روزهنا کنه منن در اینن شنا هسنتر ،منن هنر قندم ،هنر
نفس ،هر بویی که باد به مشامر میرساند ،ا سات میکنر که در وطنر هستر.
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لیکن اکنون اینن گذشنت ...منا بنه گذشنته بایند فقنط از لحنا آموزشنی نگنریر ،هنر آن
چیزی را که خوب بود ،برای آینده نگنه دارینر .یعننی منا بایند در بناره نسنل ننو فکنر
کنیر.
البتننه ،آن ننایی کننه در خنناری از تاشیکسننتان هسننتند ،آن ننا هننر مننال تاشیکسننتان هسننتند.
مثالً ،شمشید ثمان اف در فرانسه مش ور است ،اما وی تاشینک اسنت و فیلم نایش
هر تاشیکی هستند .یا بختیار خدانظراف.
اما ما امروز باید در باره نسل نو فکر کنیر .یعنی باید کاری کنیر که پس از ده سنال
یننا پننس از بیسننت سننال فرزننندان مننا در ششنننوارههایی ،نننه تن ننا "دینندار" ،بلکننه در
ششنوارههای دیگر بینالمللی پیروز شوند.
به این هدف باید اولویت داده شود .اال م ر این است که ما چنین امکان را داریر.
خوبی ششنواره "دیدار" این است کنه شواننان میآینند و در اینجنا فیلم نای خنوبی را
میبینننند و بننه ایننن هنننر بیشننتر شلننب میشننوند .ایننن فیلم ننا برایشننان درت میشننوند،
نمونه میشوند که باید به کدام طرف رکت کنند.
از صحبت با ما سپاسگزاریی.
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