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نگاهی به واکنشها ی مقامات دولتی و چهره های فرهنگی  -هنری به جایزه اسکار «فروشنده»

فرهادی؛ سربلند در میدان سیاست و سینما
شکوه مقیمی

عکس :گاردین

از 2خــرداد کــه اصغر فرهــادی با تندیس جشــنواره کن
بــه وطن برگشــت و بــرای ادای احترام بــه منزل عباس
کیارســتمی کــه آن روزهــا در بســتر بیمــاری بــود رفــت
9مــاه میگذرد .امروز  10اســفندماه اســت و در این 9ماه
هنرمندان بســیاری از دســت رفتهاند و دیگر کیارستمی
نیســت؛ هرچنــد نامــش تــا ابــد بر زبــان جهــان خواهد
چرخید .حاال پس از این همه تلخکامی ،فرهادی دوباره
توانســت با برد دومین اسکار برای خود و سینمای ایران
شور و وجدی توصیفناپذیر را در دل دوستداران ایران و
هنــرش بیافریند تا ذرهای از ایــن تلخیها را از کام ایران
بزدایــد و غرور و افتخار را بــرای همه ایرانیان به ارمغان
آورد و نشــان دهــد کــه هنــر مــرز نمیشناســد ،مرزها را
سیاست میکشد اما چیزی که این میان ماندگار خواهد
ماند هنر و نام نیک است.
اســحاق جهانگیری :ارزش این جایــزه از دو جهت
حائــز اهمیــت اســت کــه در وهله نخســت به دلیــل کار
هنری و ارزشمند ساخت این فیلم و دوم به دلیل اقدام
بســیار صحیــح و ارزشــمند کارگــردان ایــن فیلــم که در
دفــاع از حقوق ملت ایران در برابر حرکت ضد انســانی
و غیراصولــی مقامات امریکا ،برای شــرکت در مراســم
اســکار در آمریــکا حضــور پیدا نکــرد .ملت ایــران ملتی
بزرگ و متمدن هســتند که دنیــا مرهون تمدن ایرانیان
اســت و اتهامات ناروایی که به ملت ایران زده می شــود
باید پاسخ داده شود.
محمدباقــر نوبخت :چنــد ماه پیش ایشــان جایزه
کــن را دریافــت کــرد از ســوی دولــت ایــن موفقیــت را
تبریک گفتم و مراتب خرســندی خود را از این که چنین
هنرمنــدان برجســته بین المللی در ایــران زمین حضور
دارند ،بیان کردم .امسال که کار وی همراه با یک موضع
بسیار منطقی و ملی بود؛ بیش از پیش از او تقدیر میکنم
و آرزو داریــم همیشــه در عرصه هنر و هــم هنر بزرگ تر
یعنی مردم دوستی و دفاع از منافع ملی موفق باشد.
پرویز پرســتویی :تبریک به اصغرفرهادی وعوامل
فیلــم فروشــنده ،مردم و ســینمای ایــران .ایــن دومین
اسکار اصغر فرهادی است ،امیدوارم قدردانش باشیم.
وزارت خارجه آمریکا :کســب اســکار بهترین فیلم
خارجی توسط"فروشــنده" را در مراســم جوایز اسکار به
آقای اصغر فرهادی،دست اندرکاران این فیلم و مردم
ایران تبریک میگوییم.

حســین پاکــدل :نامــت بلنــد و بلندتــر بــاد اصغر
بزرگ .تو ،راست گفتى بر بام بلند زمان« :تقسیم جهان
به ما و دشمنان هراس مى آفریند».
جــواد ظریــف :بــه عوامــل فیلــم فروشــنده بــرای
کســب اســکار و ایســتادن در مقابــل «ممنوعیــت ورود
مسلمانان» افتخار میکنم .ایرانیان جلوهگاه فرهنگ و
تمدنی دو هزارساله هستند.
احمد مسجدجامعی :تبریک به جناب آقای اصغر
فرهــادی ،تمامی عوامل فیلم فروشــنده ،تمامی اهالی
ســینما و مــردم بزرگ ایران که فرصت پنجــره را در دل
این همه دیوار غنیمت میدانند و در روزگار تصمیمات
و دســتورهای بیمنطــق ،بــه زبان فرهنگ و هنــر با دنیا
توگــو میکننــد و به همگان نشــان می دهنــد که راه
گف 
توگــوی فرهنگها و تمدن ها را نمیتوان به فرمان
گف 
کسی بست.
ترانــه علیدوســتی :تبریــک بــه آقــای فرهــادی،
فیلمســاز افتخارآور برای دومین اســکارش ،به شــهاب
عزیــزم بــرای دومین فیلم اســکاریاش ،بــه عمو فرید
سجادی حسینی ،به بابک کریمی و مینا ساداتی ،مارال
بنــی آدم ،مهــدی کوشــکی و عمــاد امامــی .تبریــک به
حســین جعفریان و گروه فیلمبــرداری ،به کیوان مقدم
و ســارا سمیعی برای صحنه و لباس .تبریک به مهرداد
میرکیانــی .تبریــک به حســین بشــاش و خاطــره یداهلل
نجفــی .تبریــک به حبیــب مجیــدی .تبریک بــه هایده
صفی یاری برای تدوین ،به ســتاراورکی برای موســیقی.
تبریک به سام کوچولو که دلمون رو برد .تبریک به روزبه
سجادی ،سمیه میرشمسی ،پریس گرگین و امین فنکال
از گــروه کارگردانی (که خیلی هوایم را داشــتند) ،تبریک
به ثمین مهاجرانی و ســاحل بیات در روابط عمومی .و
تبریک بــه آقابهزاد که بی فنجانهای چــای او این فیلم
نمیشــد این فیلم .از خوشــحالی همه شــما خوشحالم.
فقط ...جای عباس کیارستمی خالی».
معصومــه ابتــکار :تبریک بــه همه نقــش آفرینان
«فروشــنده» بابت اســکار و بیشــتر بابت پیام انسانی در
مقابله بــا تبعیض و در حمایت از ارزشهای مشــترک
بشری و صلح و دوستی
محســن حاجــی میرزایی دبیــر هیأت دولــت :باید
به اصغر فرهادی که به اســطوره ســینمای ایران تبدیل
شــد هــم به خاطر کســب ایــن افتخــار ملی و هــم رفتار
همدالنــهاش بــا ملــت و هــم بیانیــه حکیمانــهاش در
مراسم اعطای جایزه تبریک گفت.

قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اصغر فرهادی

نیم نگاه

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پی دریافت جایزه اســکار فیلم فروشنده اصغر فرهادی
پیامی خطاب به وی صادر کرد.
هنرمند عزیز جناب آقای اصغر فرهادی
موفقیت جنابعالی را درکســب جایزه جهانی آکادمی علوم و هنرهای سینما
(اسکار) صمیمانه تبریک می گویم .در جهان پرآشوب ،ناامن و تاریک امروز ،نوع
دوســتی و صلح طلبی ،چراغ فروزانی است که انســان های آزادی خواه و وجدان
هــای بیــدار را گردهــم می آورد و شــما توانســتید با زبــان گویا و بیان رســای هنر،
پیــام صلح جویی ایران و ایرانی را فراتــر از مرزهای جغرافیایی طنین انداز کنید.
حرکت نمادین غیبت جنابعالی در مراسم اهدای جوایز اسکار به نشانه اعتراض
به سیاســت های تنگ نظرانه و نژادپرســتانه سیاســتمداران تازه کار آمریکا در وضع قوانین
غیرانســانی مهاجرتی ،بسیاری از وجدانهای بیدار را در سراسر جهان حاضر کرد و نقاب از
چهره دروغین کسانی که شعارهای حقوق بشری سر می دهند ،برداشت و همزمان سیمای
حقیقی ایرانیان فرهنگ دوست را به نمایش گذاشت .امروز جهان معترف است که «ایران
هراسی» و «ایران گریزی» فریبی بیش نبود و شما نگاه ایرانیان به دردهای بشر عصر حاضر
را به نگاه مشــترک جهانیان گره زدید .پیام امروز شما پیام همدردی ،همنوایی و همگرایی
بود .بی تردید ســینمای ایران که ســهم جدی در ایجاد رونق فرهنگی و تقویت امنیت ملی
دارد ،می تواند با تکرار موفقیتهای خود در سطح بین المللی ،هنر فاخر این مرزوبوم را در
تراز جهانی مطرح کند و امید و نشاط را برای شهروندان فرهنگ مدار ایران زمین به ارمغان
بیاورد .از خداوند متعال استمرار توفیقات جنابعالی و سرفرازی ایران اسالمی را خواستارم.

حجــتاهلل ایوبــی :در آســتانه بهــار و نــوروز بــاز
هم ســینمای ایران پیام آور شــادی شــد بــرای مردمان

ســرزمین خورشــید و بــاز هــم پیچیــد در شــهرمان آواز
شادمانی .این موفقیت تاریخی و بزرگ موجی از شادی

و شــور آفرید در همه دل هایی که در گوشه گوشه جهان
زندهاند هنوز به عشــق .اســکاری شــدن دوباره سینمای
پــر افتخارمان مبارک باد بر مردم ایران .و مبارک باد بر
شما که شایسته این شکوهید.
علیرضــا تابش ،مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی:
فخر و مباهات دیگری ،اوراق وزین تاریخ سینمای ایران
اسالمی را آذین بســت .آنچه باعث ماندگاری فرهادی
میشود نه بیش از یکصد جایزه و افتخارات بینالمللی
او نظیر دو جایزه اسکار ،که البته غرور برانگیزست بلکه
دوراندیشــی ،درایت ،نجابت ،شرافت و نگاه ملی ،بلکه
بینالمللی اوست که به انسانها نه در قالب رنگ و نژاد
که فراتر از آنها مینگرد و احترام میگذارد.
رضا عطاران... :و باالخره یک خبر خوب ،تبریک.
مهتــاب کرامتــی :تبریک به آقــاى فرهــادى عزیز،
تبریک به همه عوامل فیلم فروشــنده ،تبریک به ایران
زمیــن و تبریک به همه کســانى که شــادى و ســربلندى
مردم ایران آرزوشونه
صابر ابر :با جنگ آمدیم ،در جنگ بزرگ شــدیم،
تا آمدیم با جهان آشتی کنیم و بنازیم به خودمان ،یک
آقایی شــد رئیــس جمهورمان که بــرای اینکه آبرویمان
حفظ شــود صد ســوراخ هم برای پنهان شــدن کم بود!
تــا اینکــه باالخره در ســومین دهــه از زندگیمــان که تک
ریشهــای ســفید چانــه خودنمایــی میکند ،هــوا کمی
مساعد شد و بادی وزید .امروز عجیب خوشحالم چون
بزرگترین نگرانی زندگی ام را دیگر ندارم! اما امروز نهم
اســفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج خیالم راحت شد!
چون من هم می توانم بعدها که نبودم و ازم یادی شد،
اســمم را در تاریخی پیدا کنند که جناب فرهادی هم در
همان دوران بود! این میشود عاقبت بخیری
بهرام رادان :و چه کیفی دارد هموطن تو بودن
حبیب رضایی :آقای فرهادی عزیز ،امشب یا بهتر
بگویــم «دو قــدم آنســوی صبح» بــرای افتخــار کردن و
سربلند بودن هیچ نیازی ندارید و نداریم که نامتان و نام
اثر پرفروغتان بعداز عبارت آشــنا و جهانیThe oscar :
 ...goes toگفته و شــنیده بشــود یا نشود .رسالت اصلی،
واقع شده است .روش و کنش و بینش هوشمندانه و به
غایت مؤثر شما ،آنچنان موج و اتصالی به راه انداخته-
در دست های به ظاهردور اما به نیت نزدیک -که برد و
باخت را بیمعنی و جالی جایزه را به حرمت انسانیت
و آگاهــی ،تبدیــل کرده اســت.لوله اســلحه بــه حاملش
برگشــت .دســت مریــزاد .برحســب عادتــی لذتبخــش

بازهم به شــما افتخار میکنیم .خدا حفظتان کند و کور
شود...یا نه ،بینا شود هرآنکه نتواند دید .همین
کتایــون شــجریان :تبریک به هنرمند بــزرگ آقای
اصغر فرهادی ،شما افتخار ملت ایرانید.
محمدرضا عارف :تبریــک به جناب آقای فرهادی
و همــه هنرمنــدان و عوامــل فیلم فروشــنده کــه باعث
درخشش مجدد نام ایران عزیز در جهان شدند و نشان
دادند هنر ابزاری مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی است.
رضا کیانیان :ســینمای ایران معادالت جهان را به
هم میریزد!
رضــا درمیشــیان :فضــا هیچ مــرزى نمى شناســد.
تبریک به اصغر فرهادى و ایران و ایرانى
آتیــا پســیانی :افتخــار ما ،تبریــک به شــما اصغر
فرهادى بزرگ.
پــوران درخشــنده :تبریــک بــه اصغــر فرهــادی و
سینمای شریف ایران و اتحاد مردم جهان.
محمــد معتمــدی :جناب اصغــر فرهــادی عزیز!
شــما امــروز بــا دوجایزه اســکار بخش مهمــی از تاریخ
ســینمای ایــران و جهــان هســتید .ســپاس از همــت
بلندتــان در راه هنــر و ســپاس از اقــدام زیبایتــان در
حمایت از هموطنانتان.
رایــان شــجریان :تبریــک بــه همــه ایرانیــان عزیز.
جناب فرهادى شما یک افتخار ملى هستید.
یلدا ابتهاج :صبح آرامى ســت ...کیستى در جهان
پیرامونــت و جهان دور؟ چگونه جهانت را میخواهى؟
در تفاهــم و صلح یا در تعــارض و جنگ؟ با دامن زدن
بــه اختالفــات و ســود شــخصى بــردن از آن یــا با تالش
و کوشــش بــراى درک تفاوتهــا و ایجــاد تفاهم و ســود
جمعى .ســود جمعى چیزی نیســت غیــر در آرامش و
امنیت به سر بردن همگى.
کیهــان کلهــر :تبریــک صمیمانــه به جنــاب آقای
اصغــر فرهادی بــرای دریافت دومین اســکار در بخش
بهترین فیلم خارجی .به امید موفقیتهای بیشتر برای
ی و افتخارآفرین ایرانی.
این هنرمند گرام 
فرشــته طائرپور :اصغر فرهادی عزیــز ،در روزگاری
که نادانان و مغرضان در جهان کمر به تحریم و تحقیر
کشور ما بستهاند ،تو با هنر و هوشمندی در میدان سینما و
سیاست سربلندمان کردی؛خدا سربلندی ات را مداوم و
برقرار بدارد.
خانه سینما نیز در پیامی کسب اسکار از سوی فیلم
«فروشنده» را تبریک گفت.

