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ایمان هنرمند ...
...از گوشه و کنار چه ها که نمی شنوم ! «...خدائی وجود ندارد ...داستانهایت را جمع کن...اینقدر با
این "مسیح" ت عذابمان نده ! »...
من هرگز ایمانم را پنهان نکرده ام  ،ولی ناگفته نماند که این مسئله در بین هنرمندان ومحیطی که
مدتهاست در آن زندگی می کنم  ،چندان خوش جلوه نیست ! البته در بسیاری از موقعیّتهای شغلی
دیگر ،پرده برداری از ایمان به مراتب مشکلتر است .در واقع تعداد هنرمندان و بازیگران برخوردار
از ایمان بیش از آن چیزیست که می پنداریم !..ولی ُخب ح ّداقل بین آنهائی که ایمان آشکار دارند ،می
توانیم صحبت کنیم  :رشته ای ما را به هم پیوند می دهد.
ژان پُل دوّ م که خود نیز در سنین جوانی بازیگر تئاتر بوده است ،نقش ما را در نامۀ زیبائی یادآور
گردید :

« روی سخنم با شماست  ،هنر مندان ! می خواهم به هر یک از شما یاد آور شوم که
وحدت و سازش همواره مستقر در میان کتاب مقدّ س وهنر ،دعوتی را به دنبال دارد،
دعوتی برای رسوخ کردن و پی بردن  ،با ش ّمی مبتکر و ّ
سر مبهم خدای
خّلق ،به ّ
سم و در عین حال مع ّمای انسان»...بسیار زیباست...
مج ّ
هنر اغلب منشأ خود را در میان زخم ،کمبود و نیاز می یابد و جای تعجّب نیست از اینکه هنرمندان،
ذاتا ً  ،انسانهائی یاغی و سرکش و مُدام در جستجو باشند...
از ورای هنر – خواه ن ّقاشی باشد و خواه نوشتن و یا سینما – ...فکر می کنم در جستجوی گذر و رد
فاق  :دنیائی بهتر ،...ما از مصیبتهای این جهان نمی گریزیم ولی
شدن از درد هستیم  ،برای تدارکِ ا ّت ِ
با این وجود  :هنر برای از بند رها نمودن زیبائی ،پلیدی را نابود می سازد...برای شفا بخشیدن ،
آشتی دادن  ،و تسکین یافتن...
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