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• میدانم هرســال که میگــذرد باتوجه به 
نسل  وجنبش  مان  سرزمین  اخیر  رویدادهاى 
جوان  وفریاد اعتراض شــأن تو بعنوان یک 
مبارزات  پیشتاز  همیشه  چون  مسول  هنرمند 
خیلى ها  بودى.  وانسانى  اجتماعى   سیاسى 
میخواهد بدانند دراین  برهه از زمان درباره 
ایران و نقش هنرمند راستین چون خودت چه 

فکر میکنى؟
داریوش: این سوال شــما منو به یاد پیام 
بسیار زیبا و وصف الحال گاندى انداخت 

که میگه:
آمدند

تحقیرمان کردند
انکارمان کردند

حمله کردند
غارت کردند
شکنجه دادند

کشتند
اما در نهایت

ما پیروز شدیم
در یکى از پست هاى وبالگ شخصى ام، 
تحت عنوان «با مــن از ایران بگو»  که به 
مناسبت عید نوروز آماده کرده بودم نوشتم: 
بر  ها  فراموشى  و  ها  خاموشى  که  جهانى  در 
شــانه هاى وحدت و همت سنگینى میکنند، 
در جهانى که مهربانى و عشق ورزیدن جاى 
داده  ها  داشتن  و  ها  خواســتن  به  را  خود 
نردبان  از  رفتن  باال  که  جهانى  در  اســت، 
زندگى  جاى  به  و  شده  فراموشمان  احساس 
کردن فقط زنده ایم، در جهانى که به عرش 
دیگرى  کشیدن  فرش  به  در  را  خود  رسیدن 
انزوا  که«تن» هاى تنها  در جهانى  مى بینند، 
را بر همدلى و همدردى ترجیح میدهند، در 
جهانى که با افسار روزگار بر گردنمان خسته 
دالنى سرگردان شدیم، در جهانى که گمشده 

همیشگى مان اعتماد است، نه اعتقاد...
در جهانى که زخم ها قدیمى میشوند و دردها 

کهنه...
دلم مى خواهد با جهانیان

 در صلح زندگى کنیم
اگر ظلم پرورى و دیکتاتورى بگذارد،

دلم مى خواهد خودمان را ورق بزنیم و درك 
متقابل را نهادینه کنیم

اگر خودخواهى و خود محورى بگذارد

دلم میخواهد همزبانى و مرهم گذارى عادت 
میشد،

اگر غم نان بگذارد
دلم مى خواهد زندان ها

عارى از آینده سازان میشد
اگر نقض حقوق بشر بگذارد،

دلم مى خواهد دنیا
غوطه ور در چنگال آسیب ها نمیبود

اگر نا آگاهى و انکار بگذارد
دلم مى خواهد در قرن بیست و یکم
کودکى از جنگ و گرسنگى نمیمرد

اگر هزینه هاى هسته اى
و نظامى قدرت طلبان بگذارد

دلم میخواهد رویش ناگزیر جوانه ها
جاودانه میشد

اگر بى رحمى و مرگ انسانیت بگذارد
دلم میخواهد رفاقت ها

حقیقى و عشق ها بالعوض میشد
اگر دوستى هاى مجازى

و محبت ها ى قراردادى بگذارد
دلم میخواهد هر سال فرصتى بود براى خانه 

تکانى ذهن

اگر تعصب و همه چیز دانى بگذارد
دلم مى خواهد از من به ما برسیم
اگر بیمارى فرهنگى ما بگذارد

حکمفرما  همیشه  عشق  قدرت  میخواهد  دلم 
بود

اگر عشق قدرت بگذارد...
امروزه همه جا صحبت از این هســت که 
بگردیم به دنبال فرصتــى براى فراموش 
کردن و غرق شــدن در بى تفاوتى ، من 
به دنبــال فرصتى براى تأمل، براى بیدارى 
و فرصتى براى پوســت انداختن هستم. 
خیزش هاى جهانى علیه بى عدالتى، فقر 
و استبداد با زبان هنر تأثیر غیر قابل انکارى 
داشــته و ما میتوانیم با هنر هدفمند بعنوان 
ابزارى عاشقانه براى بیدارى و هشیارى و 
استفاده  جامعه  انساندوستى  حس  تقویت 
کنیم. نقاشى هاى خیابانى، شعر، نمایشنامه 
ها، مستند ها و خیلى از فعالیت هاى هنرى 
دیگه، به طور مستقیم و غیر مستقیم میتونن 

جامعه را بیدار کنند.
بقول ریچار ایر، یک کارگردان انگلیسى: 
«تغییر با ادراك آغاز مى شــود و ادراك با 

تشــخیص خود در فردى دیگر یا در یک 
کلمه؛ همدلى. هنر باعث مى شــود بتوانیم 
خود را در ذهن، چشم و قلب انسانى دیگر 

پیدا کنیم.»
متأسفانه تکنولوژى پیشــرفته از خاکیان 
مردمانــى منزوى در تلفــن هاى همراه و 
تبعیدى در دنیایى مجازى ساخته. همیشه 
گفتن هنر دریچه هایى که به وســیله عقل 
و زبان بسته است رو باز مى کند. در چنین 
دورانى اى کاش عملکرد نیمکره  راســت 
مغز، که بــه هنرمندى، همدلى، نوآورى و 
تفکر جمعى منجر میشــه رو تقویت کنیم 
چرا که هنر هدفمند میتونه چشم بینا، گوش 
شنوا و طنین مرهم گذار جامعه اى باشه که 
با دردها، زخم ها ، بى ایمانى ها، بى خردى 
ها و بى عدالتى ها و میسوزه تا زندگى کنه 

و زندگى میکنه تا بسوزه.
زمان  ترین  حســاس  اینک  نمیکنى  فکر   •
در طى چهل ســال اخیر براى ایفاى نقش 
جوان  نسل  با  ارتباط  در  راستین  هنرمندان 
در  وحضورشان  است  ایران  سازان  آینده  و 
ترانه  اجراى  و  پیامشان  رساندن  و  ها  صحنه 

شرح روى جلـد

ست

گفتگــوى اختصاصى با داریوش
موزیک ماندنى  همیشــه  چهره 

قدرت واقعى همیشه در دست اکثریت،  یعنى همان توده هاست ،قشر قدرت طلب  
همیشه در اقلیت اند و تا زمانى پابرجا هستند که ظلم پرورى و تفرقه پا برجاست
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موثر  اعالمیه  و  شعار  هزاران  از  میهنى  هاى 
تر است؟

- هنر هم مثل سیاســت اگر هدفمند باشه 
همیشــه ماندگار و تأثیرگذار خواهد بود. 
امروز در خأل حقیقت، در خأل انســانیت، 
در ســیالب آســیب هاى ریز و درشت 
نمادى از  اعتماد و همدلى بودن یک نیاز 
حیاطى است. سالهاست شاهد این بودم که 
قشر وسیعى ازجامعه ما امروز متأسفانه با 
آرزوى مرگ و مرگ آرزوها ســر میکنه و 
اینجاســت که وظیفه همه کسانى که یک 
قلم، یک میکرفن، یک دوربین، یک رسانه، 
و یا یک روزنه در دست دارند خیلى مهم 
تر از گذشته است.  صمیمت و صداقت در 
رابطه عاطفى که با هموطنانم دارم هم ریشه 
در این حقیقت داره که من شریک دردها و 

زخم هاشون هستم.
برخالف آنچه به ما گفته شــده، ما قدرت 
هستیم. اکثریت با ماست، چرا که ما توده 
ها رو تشکیل میدیم و قدرت واقعى همیشه 
در دســت توده هاست، اون قشرى آسیب 
پذیرند که قدرت طلبند، چون همیشه در 
اقلیت بوده اند و تا زمانى پابرجا هستند که 

ظلم پرورى و تفرقه پا برجاست.
امروز شــاهد از هم گسســتگى بسیارى 
از جوامع جهانى هســتیم، تشدید تفرقه 
متأســفانه در صدر اهداف خودمحوران و 

دیکتاتورهاى ریز و درشت در سراسر دنیا 
به وضوح دیده میشه، اینجاست که زبان 
جهانى هنر، هنر درمانى و جامعه شناسى 
هنر، در کنار همبســتگى و دلیرانه آزادى 
خواهى مردم میتونــه مرهم گزارانه وارد 
میدان بشه. اینجاست که هنر میتونه باعث 
این  بشه،  جمعى  احساسات  یکپارچگى 
سفر قلندرانه براى من فقط یک آرزو نبوده، 
یک هدف هم بوده. نیم نگاهى به مبارزه 
مردم در هنگ کنگ به ما این حقیقت رو 

به وضوح نشون میده. 
خدمت کردن من رو روز به روز مصمم 
تر کرده تا براى حفظ این رابطه از روزنه 
هاى مختلفى با هموطنانم اگر از تاریکى 
گفتم، اما نوید روشــنایى رو هم منعکس 
کردم، اگر از سیاهى ها گفتم، سپیدى رو 
هم فراموش نکردم، اگر از دلشکســتگى 
گفتم، قدرت امید و رویش دوباره جوانه 

ها رو هم یادآور شدم. بیاییم نترسیم از این 
سیاهى، چرا که هر یک از ما خود شبتابیم، 
مگه نه؟ بیاییم نترسیم از مرگ دریا، چرا که 

خود آبیم، مگه نه؟
تدارك  کنسرت 22فوریه  براى  که  میدانیم   •
دیده اى ولى براستى در این شب مردمى چه 
خواهى گفت، چه خواهى خواند؟ در این شب  
نقش بنیاد زندگى ساز آینه چه خواهد بود؟

- براى شب کنسرت چند پروژه ویژه در 
دســت تهیه دارم که امید دارم انگیزه هاى 

خاموش رو بیدار خواهد کرد.
این بار دارم تدارکى میبینم که از هموطنانم 
دعوت کنم که در رسیدن به جامعه اى سالم 
حضور پر رنگ و عاشقانه اى داشته باشن 

که براى این پروژه تدارك ویژه اى دیدم.
دنیاى این روزاى ما شــاهد دیدگاه هاى 
تاریکى شــده که ریشــه در تبعیض، بى 
عدالتى، یــأس و خشــم داره و هر روز 

بیشتر از دیروز انسان ها رو از هم تفکیک 
میکنــه... روزگارى رو تجربه میکنیم که 
درش اندیشــه ها، عواطف و انسانیت زیر 
غبار فراموشى بایگانى میشن. به هر ور نگاه 
میکنى شاهد پرپر شدن مردمانى زخمدار 
هستیم، مردمانى که تفرقه از آنها «تن» هایى 
بسیار تنها ساخته. در چنین جهانى، من با 
آینه از دوباره جوانه زدن و رویش دوباره، 
نه فقط در میان بهبودیافتگان، بلکه از جوانه 
زدن محیط زیست صحبت میکنیم، از یک 

حرکت سمبلیک از جنس سبز مهربانى.
همیشه از بهبودى بعنوان یک تولد دوباره 
و دوباره جوانه زدن گفتیم، در دورانى که 
سرزمین ما با سیل ها و خشکسالى ها دست 
و پنجــه نرم میکنه، در دورانى که به جاى 
آواز پرندگان صداى آژیر آتش نشانى ها 
در میلیون ها هکتار جنگل نشسته در آتش 
استرالیا به گوش میرسه، در روزگارى که 
رسانه ها از جنگ، تفرقه، بى عدالتى، نقض 

حقوق بشر و بســیارى پلیدى ها خبر 
میدن، ما در آینه از قدرت بى پایان عشق، 
خدمت، خرد، همبستگى، همزبانى، مرهم 
گذارى و همدلى میگیــم و مخاطبین 
مون رو به پیوستن به خیل تشنگان امید 
و آگاهى تشــویق میکنیــم. ما در کنار 
متخصصین، دست اندرکاران، داوطلبان 
و همکارانمون در رســانه آموزشى آینه 
از معجزه تغییر و پوست انداختن. همیشه 

گفتم: 
پالس کهنه اندیشه رو دور باید انداخت...

در آستانه بهار، سالى نو، دهه هاى نو، پیام 
ما امیــد و وعده ما آزادى از بند دیدگاه 
هاى سنتى غلط و روش هاى زنگار بسته 
، مخرب و ناکارآمده. همیشــه در آینه 
گفتیم افکارتان را تغییر دهید تا دنیایتان 
تغییر کند. تغییر افکار یعنى خودشناسى، 
سفرى صادقانه، بى ریا و بى رودربایستى 

به درون.
همیشه شاهد این بودن که همه با دردهاى 
مشترك در کنار هم اما فرسنگ ها دور از 
یکدیگر دست و پا میزنیم منو زجر داده و 
به همین خاطر تالش من همیشه این بوده 
که با آینه، فلسفه عاشقانه خدمت بى منت 
و هدفمند بودن رو بعنوان توشه اى کارساز 
براى مبارزه با آســیب ها در دست هاى 

هموطنانم قرار بدم.
براى پیروزى همه ما بــه یک ذهن باز و 
یک آغوش باز ، فارغ از هر گونه تعصبات 
سیاسى، مذهبى، فرهنگى و اجتماعى نیاز 
داریــم. اگر از تغییر بترســیم، محکوم به 
شکست خواهیم بود. بیاییم قبول کنیم که 

کلید تغییر، رهایى از ترسه.
آینه وار میتونیم چشم انداز آینده خودمون، 
فرزندانمون و این جهان خاکى رو روشن تر 
کنیم، در آینه همیشه براى دردمندان چراغى 

روشنه...
آیا فکر نمى کنید که تکرار دیگر بس است؟  

تاریخ تکرار دیگر بس است؟
تکرار این تاریخ دیگر بس است؟

آیا فکر نمیکنید زمان زمان ترمیم هست؟ 
زمان زمان از «من»به  « ما» رسیدن هست؟

باید جهان را تازه دید 
رفت و به فرداها رسید

براى یک آغاز نو
نباید انتظار کشید...

آمدند...
تحقیرمان کردند
انکارمان کردند

حمله کردند
غارت کردند
شکنجه دادند

کشتند
اما در نهایت

ما پیروز شدیم...

هنر هم مثل سیاست، اگر هدفمند باشد،  همیشه ماندگار و تأثیر گذار خواهد بود

در این خواب بد بد، من و تو خوب خوبیم
من و تو شرق و غربیم، شمالیم و جنوبیم
نترس از این سیاهى، تو شبتابى مگه نه؟
نترس از مرگ دریا، خود آبى مگه نه ؟


