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»زاون« هست
ﺧﺴﺮﻭ ﺩﻫﻘﺎﻥ

ﻫﻨﺮ

 -۱با شــنیدن خبر فوت زاون قوکاســیان غافلگیر شدم .غافلگیری من را
اذیــت میکند ،هرچند زمینههای این غافلگیری فراهم بود اما باوجود همه
این حرفها غافلگیر شدم و آگاهبودن از اینکه غافلگیر نشوم هم کمکی به
من نکرد که غافلگیر نشوم.
 -۲معتقدم که زاون هســت و به من زنگ میزند همانطور که من آماده
هستم که به او زنگ بزنم و یکجور باورناپذیری با من است.
 -۳در زندگی چند مورد وجود داشته که خواستم معجزهای اتفاق بیفتد
و اتفاق نیفتاده اســت .خواســتم معجزه شــود و زاون بهبود پیدا کند ولی
معجــزه مخصوص اولیاســت و برای ما مردم معمولی نیســت و برای من
رخ نداد.
 -۴زاون آدم پرانرژیای بود و هســت و ترجیح میدهم که فعل معاصر
برای او به کار ببرم .او همیشــه امید داشت و یک قطار پایانناپذیر از صفات
مثبــت با او بــود و همه اینها از یک مرکــز ثقل توانایی و قابلیــت بالقوه او
میآمد .یکجــور پرکاری ،خســتگیناپذیری ،روزوشبنشــناختن ،هفتروز
هفته ۲۴ساعت۱۲ ،ماه ،یکسال و همه عمر کار ،کار ،کار.
 -۵کتابهــا و کارهای زیادی وجــود دارد .کالسهای زیادی را برپا کرد.
ســمینارهای زیادی داشــت ،نشســتهای زیاد ،شــاگردان زیادی پرورانده،
دوستان زیادی را دور خود جمع کرده و تقریبا بهجرات میشود گفت در این
یکنمونه دشمن نداشت و تقریبا با قاطعیت کسی را از خودش نرنجاند.
 -۶مــن مطمئــن هســتم او در آن وادیای کــه هســت االن روی پروژه
نیمهتمامــش کار میکنــد ،کتابها و پروژههــای زیــاد ،مصاحبههای زیاد،
طرحهــای پایانناپذیر و همچنان مشــغول .من منتظرم تــا اولین کتابی که
بــهزودی نشــر و پخش خواهد کرد از آنســو ،در اینجا در صــف بروم و در
مراسم رونمایی آن کتاب شرکت کنم.

ﻋﻜﺲ :ﺍﺣﻤﺪ ﺭﻳﺤﺎﻥ

قوکاســیان نخســتین فردی اســت که درباره یک فیلم کتاب درآورده .درباره
ســینمای آربی آوانسیان ،بهرام بیضایی ،داریوش مهرجویی ،بهمن فرمانآرا،
مسعود کیمیایی ،خسرو سینایی ،عباس کیارستمی ،رخشان بنیاعتماد و رضا
ارحامصدر کتــاب تالیف و چاپ کرده .یکی،دوتا کتاب چاپنشــده دارد؛ یک
مصاحبــه طوالنی با لرتــا هایراپتیان و یک مصاحبه طوالنــی با فرخ غفاری.
البته فکر میکنم »بُردی از یادم :مروری بر زندگی لُرتا هایراپتیان« اخیرا چاپ
شــده ولی آن دیگری هنوز نه .کارهای دیگری هم میکرد؛ فیلم میساخت.
خیلی فعال و عالقهمند بود .سینمای آزاد اصفهان را اداره میکرد .فیلمهای
خوشساخت و ارزشمندی ساخت؛ مثل فصلی دیگر ،در فلق ،عروس کهنه،
عزای آینه و ...که در جشــنوارهها تحسین شــدند .سال ۱۳۵۰بود که فعالیت
ســینماییاش را با فیلم هشــتمیلیمتری آغاز کرد .بعد کــه مرکز فرهنگی
اصفهان تاســیس شد ،اولین فیلمش »فلق « را ساخت .سال ۱۳۵۱سینمای
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آزاد در همان مرکز شــکل گرفت و او با رای اکثریت اهالی ســینما سرپرست
سینمای آزاد شد.
 زاونِمنتقد را چگونه میبینید؟
منتقد نبود ،دوســتدار ســینما بود .ایثار میکرد .نقــد فیلم کرد .یک کتاب
کامل درباره یک فیلمساز مینوشت و با عالقه و فروتنی به کارها میپرداخت.
کسانی را که حس میکرد کارشان درست است ،معرفی میکرد .کارش باالتر
از نقد فیلم بود.
 سالهاسـت در پراگ سـاکن هسـتید .آیا وقتی به وین میآمد ،با هم
تماس میگرفتید؟
ارتباطی نداشــتم .او عمدتا برای شرکت در فستیوال ساالنه ویناله به وین
میرفت .زنگ میزد گاهی و تلفنی صحبت میکردیم .سالهاست که هربار
پالکاردهای ویناله را در خیابانها نصب میکردند ،بوی آمدن زاون میآمد. ...
 چرا زاون اینقدر بین اهالی سینما محبوب است؟
مجموعــه خصوصیاتــی که در زاون بــود ،کمتر در یکنفر جمع میشــد
و متاســفانه اینگونه افراد تجلیل نمیشــوند .حاال که صحبت زاون شــد ،یاد
هژیر داریوش افتادم که گرداننده فســتیوال تهــران و خیلی فعال بود و فیلم
میســاخت .بعــد از مرگش ذکــر چندانی از او نشــد .زاون قوکاســیان ،طی
سالهای بیشمار با ایثار و فروتنی به معرفی و بزرگداشت هنرمندان پرداخت.
زاون انسان گرانقدر و قدرناشناختهای است که در کار ساختن فرهنگ و اشاعه
شــعور و آگاهی بوده است؛ از انسانهای ســازنده و بیدار و ثمربخشی که در
هیچ دورهای تعدادشان زیاد نیست؛ بهخصوص آنهایی که بدون چشمداشتی
بــه اجر مادی و شــهرت و اعتبارهای گذرا ،خود را درگیــر کارهای فرهنگی و
هنــری کردهاند .درباره زاون واقعا خیلی بیش از اینها باید گفت .من خودم را
بهخاطر شناختن ،دوستداشتن و احترام به او ،خوشبخت میدانم.
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در برابر او هول نمیشــدی؛ دســت و پایت را گم
نمیکردی؛ خیس عرق نمیشــدی تا میخواســتی
دوکلمــه حــرف بزنــی؛ راحت بــودی؛ راحــت .این،
حالوهوای کســی بود که با »زاون قوکاسیان« کاری
داشــت .زاون آرام بود .بــا همهچیز کنــار میآمد تا
ِل پای این سینمای
سینما درنماند .زاون صبور بود .گ ِ
تپیده را پاک میکرد تا شــاید چندقدمی بیشــتر پیش
برود .زاون آگاه بود؛ آگاه به ویژگیهای ســینما؛ آگاه
به جایــگاه ســینما و البته
آگاه نســبت به کسانی که
در برابر ســینما ،دشــمنان
دوســتنما هســتند .زاون
پیگیــر بــود .میرفــت؛
میآمد؛ میخواند ،میدید؛
میشــنید؛ مینوشت .این
روش ،روش زاون بود .این
روش ،اکنــون باید روش ما
هم باشــد .البته اگر شاگرد
خوبی باشیم!

زاون فیلمسازی تجربی
را از ســال ۱۳۵۰با سینمایهشت و تشکیل سینمای
آزاد اصفهــان کــه خــود مســوولیت آن را برعهــده
داشــت ،آغاز کرد و نویســندگی و کارگردانی بیش از
۴۰فیلم کوتاه ،بلند و مجموعه تلویزیونی داستانی و
مستند را برعهده داشته است.
فیلمهــای هشــتمیلیمتری )در فلــق( ،۱۳۵۱
)عــروس کهنه( ) ،۱۳۵۲عزای آینه( ) ،۱۳۵۳فصلی
دیگــر(  ۱۳۵۵حاصــل کار او در دوره ســینمای آزاد
است .از ســال ۱۳۶۰همکاری با شــبکه اول سیمای
جمهوری اســالمی ایــران را آغــاز کــرد و فیلمها و

مارگاریتا کاراتیگینا :موسیقی ایران بیدارمان میکند
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تسلیت خانه سینما برای
درگذشت قوکاسیان

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﺶ

 چه حالی دارید ،از راه دور؟!
واقعــا متاســفم از این ضایعه بــزرگ .به خانوادهاش تســلیت میگویم.
شــخصا بیش از ۵۰سال است زاون را میشناسم .ما با هم کار کردیم ،با هم
در ارتباط بودیم .به همدیگر نامه مینوشتیم.
 پیشینه دوستیتان به چه زمانی برمیگردد؟
دقیــق نمیدانــم از چــه زمانــی رفیق هــم بودیــم .بیــش از نیمقرن از
رفاقتمان گذشــته .او هم مثل من به ســینما عالقه داشت .گاهی چیزهایی
برای نشریاتی مینوشتم که او طی این سالها در آنها کار میکرد.
 همان زمان که در ایران بودید؟
بلــه ،ایران بــودم .در اصفهان هم که بود ،جشــنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان را اداره میکرد ،یادم هست مطالبی را برایش میفرستادم.
 کدام چهره او را مهمتر میدانید؛ زاون منتقد ،زاون فیلمساز یا معلم؟
او دوســتدار ســینما بود .در جوار ســینما کار میکرد ،فیلم میســاخت،
کتاب مینوشــت ،درباره خیلیها کتاب نوشــت .نخســتین کســی نیست که
در ایران کتاب مســتقل درباره یک شــخصیت نوشته باشــد ،البته پیش از او
حمید شــعاعی هم کتابی مستقل درباره مرحوم ســپنتا منتشر کرده بود .اما

همینگوی و رویای گوته؛ ترجمه مهدی غبرایی از داشتن و نداشتن
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»زاون قوکاسیان« به روایت »پرویز دوایی«

گـروه هنـر :آنفلوآنزا و حـال بد هم مانـع از صحبت
دربـاره رفیـق ۵۰سـالهاش نشـد .سـاعاتی پـس از
درگذشـت زاون قوکاسـیان با پرویز دوایـی در پراگ
تماس گرفتیـم .او برایمان کوتـاه از زاون گفت و روز
اول اسفند ۹۳که برای اهالی سینما خوشیمن نبود.
اصفهان داغدار درگذشـت مردی شـده کـه بدون او
نصف جهان است نه همه جهان.

حکم ،پیشاپیش صادر شده بود ؛ گفتوگو با محمدرضا مرعشیپور
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مجموعههای مســتند باارزشــی را بهویــژه در حوزه
آشنایی با ارمنیان ایران تولید کرد .در سال ۱۳۶۰فیلم
مستند مردمنگارانه خاج شــویان را درباره آیینهای
کلیســایی »خاج شــویان« یا اپیفانی و غسل تعمید،
بــرای تلویزیــون تولید کــرد .در  ۱۳۶۱آرمــن و میالد
مسیح و سال ۱۳۶۲فیلم بلند )همه ،فرزندان من( در
حوزه دفاع مقدس و ) ۱۳۶۳عیســی مسیح ،آموزگار
حقیقت( را ســاخت .در  ۱۳۶۹فیلــم نقش خیال را
درباره یسایی شاجانیان،
نقــاش آبرنــگ ارمنی با
حضور لوریک میناسیان
دختر آرمــان تولید کرد.
ســال ۱۳۷۵فیلــم بلند
)مــوزه مــن جلفــا( را با
حضور مادرش آدا آتایان
ســاخت .طی ســالهای
 ۱۳۷۶-۷۷کارگردانــی
مجموعــه ۲۶قســمتی
»سرزمین مهر« را درباره
هنرمنــدان ارمنــی بــه
تهیهکنندگی سیدمحسن
طباطبایــی برعهــده داشــت و طــی ســالهای
 ۱۳۷۸-۷۹سهقســمت از مجموعــه نقــش عشــق
را درباره لئون میناســیان ،یرواند نهاپتیان و ُســمبات
کی ِورقیان کارگردانی کرد و نیز فیلمی به اسم رضانور
بختیار را درباره آثار این هنرمند عکاس به ســفارش
شبکه دو سیما ساخت .در همین سال ،۱۳۷۹انسان،
اســب ،ماهــی را در کارنامه خــود دارد .از آثار زاون
مجموعههای مستند نفس صبح و فیلم مستند »زیر
آسمان وانک و طیران و من« را هم میشناسیم.
منبع :فصلنامه دریچه

دربــاره زاون قوکاســیان حرف زیاد اســت .به دالیل
متعــدد او در ادبیــات ســینمای ایــران جایــگاه خاص
خودش را داشت و این دالیل شامل عالقهمندی زیاد او
به تاریخ ســینمای ایران بود .او در این جهت که ادبیات
ســینمایی به اندازه بخشی از جریان عملی سینما غنی
شــود کتابهای بسیاری نوشــت و خوشبختانه من هم
ســهم کوچکی در پژوهشهای او داشــتم و خواســت
که مــن نیز با او همکاری داشــته باشــم .این همکاری
در کتابــی که دربــاره خانم
رخشــان بنیاعتمــاد بــود،
اتفاق افتــاد .برخــورد این
مــرد و احترامــش بــه کار
برای من بســیار جالب بود.
حتی خاطرم هســت که در
ایــن کتــاب مطلبــی وجود
داشــت کــه خیلی شــکل
حمایتــی و تشــویقی از
آثار رخشــان بنیاعتماد را
نداشت اما زاون قوکاسیان
خواست تا مطلب در کتاب
باشد و این نشــان میدهد
که او به شکل پژوهشی به کارش نگاه میکرد.
زاون قوکاســیان عالقهمند به جریان عملی ســینما
بود که در مستندســازی او نیــز تجلی پیدا میکرد و این
بخش از کار او میتواند اتفاقی جداگانه برای برشمردن
ویژگیهای کاریاش باشد و نشان از عالقهمندی زیادی
او به حوزه ســینما داشــت و شــاید اهمیت آن بیشــتر
در زمینــه صنفی باشــد اما قطعا تاثیــر الزم را در تاریخ
سینمای ما خواهد داشت.
نکتــه بــارز شــخصیتی زاون قوکاســیان،
بیحبوبغضبــودن او بود .او آدم بســیارخوبی بود و

این آدمخوببودن جلوتر از ویژگیهای دیگر او حرکت
میکرد .زاون قوکاسیان پژوهشگر ،نویسنده و عالقهمند
بــه ســینما بود و ایــن ازنظر من اهمیت بســیار خاصی
داشــت .زاون ،عاشق مادرش بود و دنیای او محدود به
سینما بود .گویا قوکاسیان ،شاگردانی را نیز تربیت کرده
اســت و قطعا قدمزدن او در این حوزه باعث آبادانی در
این حوزه خواهد شــد .من کتابی درباره بهمن فرمانآرا
نوشتم و زاون قوکاســیان نیز کتابی درباره این سینماگر
نوشــت .هرچنــد کتابی که
من نوشتم تحتتاثیر کاری
کــه او انجــام داد ،نبــود و
من هــم دوســت داشــتم
کتابــی دربــاره او بنویســم
اما مقصودم این اســت که
تاثیری در نگاه پژوهشگرانه
به سینما داشت.
مــرگ او بــرای همــه
مــا ناراحتکننــده اســت؛
بهایندلیــل کــه اساســا در
طول تاریخ تعداد آدمهایی
کــه در مرحلــه ضبــط
تاریخ فعال هســتند بســیار کماند .جمال امید ،مسعود
مهرابی ،زندهیاد حمید شــعاعی و غــالم حیدری نیز از
جملــه افرادی بوده و هســتند که در این زمنیه فعالیت
خوبی انجام دادند و زمانی که مراجعه میکنیم به نام
افرادی که زمینه پژوهشگری در تاریخ سینمای ما دارند
به تعــداد افراد کم و فقــدان بزرگی برخــورد میکنیم
و بــه معنــی واقعی پژوهشــگرتاریخی کــم داریم و از
دســتدادن آنها بهشدت ناراحتکننده است .او عاشق
بهترینهــای ســینما بود و آثار مانــدگاری از خودش به
یادگار گذاشت .یادش گرامی و روحش شاد

شـرق :هیاتمدیــره و مدیرعامــل
جامعــه اصنــاف ســینمای ایــران
درگذشت نویســنده ،منتقد ،معلم و
مستندساز موثر سینمای ایران ،زاون
قوکاســیان را به جامعــه فرهنگی-
هنــری ایــران ،بــه ویــژه هموطنان
اصفهانی و بازماندگان وی تســلیت
میگوید .بیشــک تاثیــر خامه او در
ثبت و ضبط تحوالت سینمای ایران
و شــفقت پدرگونهاش با هنرجویان
ســینما عــالوه بــر روح لطیفش در
محبــت بــه همنوعانش همــاره بر
لــوح حافظه ســینما باقــی خواهد
مانــد .خانهســینما مفتخر بــوده تا
راســتین
در زمــان حیات این موح ِد
ِ
عاشق سینما در دومین جایزه کتاب
ســال ســینمایی از همت عالیاش
در عرصه مکتوب و آموزش ســینما
تجلیــل کنــد .خانه ســینمای ایران،
از خداونــد متعــال بــرای وی علــو
درجات و برای بازماندگانش صبر و
اجر طلب میکند.

ﺭﻭﺯ ﻭﺩﺍﻉ

اعالم زمان خاکسپاري
»زاون«
پیکر زاون قوکاسیان ،از منتقدان
باسابقه سینماي ایران ،روز دوشنبه،
چهــارم اســفند تشــییع ميشــود.
حســن صفــدري ،مترجــم و یکي از
دوســتان نزدیک قوکاســیان ،درباره
برنامههاي خاکسپاري این پژوهشگر
به خبرنگار ســینمایي ایســنا گفت:
»روز دوشــنبه ســاعت  ۱۳:۳۰پیکر
زاون بــه خانه هنرمنــدان اصفهان،
واقع در بلوار آبشــار منتقل ميشود
و دوســتداران او نیز در همین مکان
گردهم ميآینــد و پیکر او را پیاده تا
پل خواجو ميآورند«.
او اضافه کرد» :ســپس ســاعت
 ۱۵مراســم دعــا در کلیســاي مریم
در میــدان جلفــا برگزار ميشــود و
پس از آن نیز پیکر زاون قوکاســیان
در آرامســتان ارامنه به خاک سپرده
ميشود«.
زاون قوکاسیان صاحبنظر ،منتقد
و پژوهشــگر ســینما ،اول اسفندماه
بعــد از یــک دوره ابتال به ســرطان
معــده در منــزل شــخصياش در
اصفهان درگذشت.
او چهــار ماه در بیمارســتانی در
وین بســتری بود و اخیرا برای ادامه
درمان خــود ،به زادگاهش اصفهان
منتقل شده بود.
طــی مــدت بستریشــدنش در
وین شــماری از ســینماگران ایرانی
از جملــه عبــاس کیارســتمی از او
عیادت کرده بودند.

ﻓﺼﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ

چه بینشاط بهاری که بیرخ تو رسید
در دیــده ،آبــی گردانــدهام،
اشــکی افشــاندهام ،فریادها
بر سر آســمان زدهام؛ در این
ﻣﺠﻴﺪ ﺯﻫﺘﺎﺏ ساعاتی که خبر را دریافتهام.
دوســت عزیــز و یــار دیرینه
مســیحاییام پس از ماههــا مبارزه با بیماری آخر تســلیم بیدادگری
مرگ شــد .با فردوســی همفریــادم که :اگــر مرگ داد اســت ،بیداد
چیست و همنالهام که :همی رفت باید کزین چاره نیست  /مرا بدتر
از مرگ پتیاره نیســت! صبح اول اسفند چشم که باز کردم ،شادمان
از آمــدن نوروز بودم و شــادتر از اینکه زاون پــس از ماههای اقامت
ماللآورش در بیمارستانهای غربتکده غرب ،این نوروز را در میان
مــا خواهد بود .یادم آمد که این مســیحای جوانمــرد مهربان چقدر
شــیفته نوروز اســت و چقدر این بهار خوشبهحال ماســت که او را
داریم و حاال قدرش را هم بیشتر میدانیم .همین دیروز بود انگار که
به دوستان نزدیکم گفته بودم:
 زاون در مبــارزه ســختی با بیماری اســت و باید بــرای تقویتروحیه او کاری کرد ،تا بداند که دوســتانش چقدر دوســتش دارند و
بخواهد که به پاس این همه عشق ،اندکی بیشتر در دنیای ما بماند.
حاصل آن گفتوگوها یکشــماره ویژهنامه شد از دریچه که همگان
دیدند و بر پیشانیاش نوشتیم »به سالمتی زاون« .دوستانش بهویژه
اهالــی نجیب ســینما چهها که نگفتنــد و ننوشــتند و نکردند برای
حمایــت او در این جنــگ نابرابر؛ جنگ با مرگ! فــردای روزی که با
تــن مجروح و پیکری فروریخته بــا یک پرواز اختصاصی به اصفهان
آمد ،بــه دیدنش رفتم؛ با یکجلد دریچه به رســم هدیه دوســتان.
یکربعساعت پیشش ماندم.
در تمام این مدت با دو دست ناتوانش مجله را پیش چشم گرفته
بــود و به جلد ســبزرنگ ،اســمها و تیترهای روی آن نــگاه میکرد.
یکلحظه چشــم برنداشــت ،حتی تورقی هم نکــرد .باالخره طاقت
نیاوردم .ســکوت را شکســتم و گفتم :زاونجان! این هدیه دوســتان
توســت ،شاید به کار ســرگرمکردنت در بیمارســتان بیاید .در پاسخ،
یکجمله کوتاه بیشــتر نگفت ،ولی همان یکجمله تمام خســتگی
را از تــن من بیرون کرد .آبی در دیده گرداند ،اشــکی بر گونه غلتاند،
بغــض کرد و گفت :شــرمندهام کردید! او باز خیره شــد به آســتانه
خضرایی دریچه و من او را بدرود کردم و بهقول بیهقی بزرگ» :کان
آخر العهــ ِد بِلِقائه« دیگر ندیدمش تا جمعهای که ناگهان ســاعت
َ
ســهبعدازظهر خبرش چون پتک ســنگینی بر آینــه خیال فرود آمد:
»زاون مهربان امروز جمعه ،اول اسفند ،ساعت دوبعدازظهر همراه
با فرشتگان به سفر ابدی رفت«.

حاال سهساعت از وقتی خبر را شنیدهام ،گذشته و این قلم ناتوان
است از گریستن در ماتم او آنچنانکه باید! سوگ زاون چیزی نیست
که در توان این قلم باشــد ،که ایکاش قلمم ناچار به کشیدن اینبار
نبــود! ایکاش مــن ناگزیر از تحمل مصیبت ازدســتدادن او نبودم
و ای کاش خــاک اصفهان ناچــار به پذیرفتــن او در تاریکجای دل
خویش نمیشد! اما اصفهان بردبار است.
در همین چندســال اخیر پیکر دههاهنرمند ،شاعر و موسیقیدان
را مهربانانــه در آغــوش گرفتــه .اما اصفهان گشادهدســت اســت.
هرکــه به آن قــدم نهــاده ،نانــش داده و از ایمانش نپرســیده .این
شــهر کهن به گــواه تاریخ همواره نمــادی از همنشــینی و همدلی
همه ادیان توحیدی بوده اســت .مســجدها و کلیساها و کنیسههای
چندصدســاله گواه عــدل این مدعاینــد .زاون هم بیآنکــه بداند یا
بخواهــد ،نماد همزیســتی ،بلکه رفاقــت و مصادقت میــان ارامنه
مســیحی و مســلمانان این شــهر شــده بود .بیتردیــد میگویم که
تعداد دوســتان مسلمان زاون بســیار بیشتر از دوستان ارمنی او بود.
نه اینکه در ارامنه جایگاه فروتری داشــت ،که این فراوانی دوســتان
مسلمان فقط بهخاطر اکثریت مسلمان این شهر بود .خواندهایم که
در تشــییعجنازه موالنا در قونیه پیروان همه ادیان حضور داشــتند و
بهدرد میگریستند.
فــردای اصفهــان هم تکــرار یــک تاریخ اســت .بیتردیــد فردا
مسیحیان ،یهودیان ،زردشتیان و مسلمانان اصفهان سیاهپوش زاون
خواهنــد بود .فردا در کلیســای وانک برایش قــرآن خواهیم خواند.
فردا در مسجد جامع اصفهان برایش مجلس ختم برپا خواهیم کرد
و به خاک خواهیمش ســپرد به این امید که در آســتانه بهار از خاک
ایــن دیار هزارهزار هنرمند شــریف و دوستداشــتنی چون او جوانه
بزند .نزدیکشــدن بهار بر شما خجستهباد ای همه آنهایی که زاون
ما ،مرد بزرگ ،صبور ،دانا و توانای ســینمای ایران را نمیشــناختید،
اما اینروزها ما دوســتان زاون با ســایه عزیز -که عمــرش درازباد-
همداستانیم که:
نه لب گشایدم از گل ،نه دل کشد به نبید
چه بینشاط بهاری که بیرخ تو رسید!

