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جایزه اسکار حق «فروشنده»

انتخاب فیلم «فروشــنده» خبر خوبی اســت که حال
همــه مــا را خــوب کــرد .اصغــر فرهــادی تا بــه امروز
جایزههــای جهانی بســیاری را از آن خود کرده و حتم
عبداهلل کوثری
دارم کــه بــاز هــم افتخــارات بســیاری را نصیب خود
شاعر و مترجم
و ایــن مــرز و بــوم خواهــد ســاخت .دیگــر فیلمهایی
را کــه در اســکار امســال حضور داشــتند ندیــدهام و از
ســویی اطالعات دقیقی هــم در ارتباط با ســینما ندارم .با وجــود این معتقدم
ساختههای اصغر فرهادی از نظر استانداردهای جهانی فیلمسازی در سطحی
بســیار باال قرار دارند .اینکه چقدر سیاســتهای دونالد ترامــپ در انتخاب این
فیلــم اثرگــذار بوده را نمیدانــم و ترجیح میدهم در ارتباط بــا آن هم چیزی
نگویم چراکه کســب این جایزه را فارغ از هر مســألهای حــق فرهادی میدانم.
مشــابه اقدامی را که او در اعتراض به فرمان ترامپ انجام داد پیش از این هم
از ســوی هنرمنــدان دیگری همچــون مهرجویی هم دیده بودیم که بســیار بجا
اســت .البتــه نباید فراموش کرد کــه این اعتراض بــه مردم امریــکا نبود چراکه
ملتها با یکدیگر مشکلی ندارند و این واکنشی به توهین ترامپ به مردم ایران
بود .هماکنون بســیاری از کرسیهای علمی -دانشگاهی کشور امریکا در اختیار
ایرانیان اســت .برادر خود من از پزشــکان مشهور بوستون بود و زمانی که از دنیا
رفت تعداد امریکاییهایی که در مراســم تشــییع او شرکت کردند بسیار بیشتر
از خود ایرانیان بود .ترامپ با سیاســتهای اشــتباه ،کشور امریکا را از نخبههای
هنری و علمی محروم میکند که این برای مردم این کشور خوب نیست.

فرهادی ،مایه سرفرازی

اتفاقــی کــه دیــروز بــرای ســینمای ایــران و اصغــر
فرهــادی عزیــز افتــاد نشــان داد کــه قدرت ســینما
چقــدر باالتــر از سیاســتهای مخرب اســت .آنچه
علیرضا رئیسیان
ترامــپ گفته بــود با آنچــه فرهادی با زبان ســینما
کارگردان
بیــان کــرد شکســته شــد و جهــان امــروز شــاهد
همبستگی خیلی خیلی با شکوهی درمورد یک هنر
ارجمنــد و بزرگ بــود .اصغر فرهادی جــزو چهار کارگردان تاریخ ســینمای
جهان است که توانست دوبار با فیلمهای خوبش این افتخار را کسب کند و
ملت ایران را بسیار سرفراز کرد .این کاری است که تنها از عهده یک هنرمند
برمیآیــد و امیــدوارم مدیــران جامعــه از این افتخــار بــزرگ درس بگیرند
و قــدرت ســینما و فیلمســازان بــزرگ ایــران را در جهان درک کننــد و اجازه
دهند ســینما برای خودش تصمیم هایش را بگیرد و خودجوشــانه اتفاقاتی
را کــه برایش میافتد رهبــری و مدیریت کند .امروز یک پایان بســیار خوش
بــر تلخیهای ســال  95و ایــن ایام اخیر بــود .من تبریک فــراوان میگویم و
امیدوارم این پایان خوش آغاز خوشیهای زیادی برای ملت ایران باشد.

دستاوردهای سیاسی فراتر از جایزه

شــاید گاهــی ســایق هنــری هــر یــک از مــا چیــز
دیگــری بگویــد امــا در چنین شــرایطی دیگــر بحث
ســایق فــردی در میان نیســت و بحث ملــی چنین
فرزانه طاهری
اتفاقهایــی از اهمیــت بســیاری برایمــان برخوردار
مترجم
اســت .انتخاب فیلم «فروشــنده» بویژه در شرایطی
که رئیس جمهوری امریکا به ایران و ایرانیان اهانت
کرده از اهمیت بســیاری برخوردار اســت .انتخاب فیلم آقــای فرهادی واقعاً
اتفاق خوبی است چراکه حتی فراتر از جایزهای که برای ما ایرانیان به ارمغان
آورد اگــر بخواهم عامیانــه بگویم ،تودهنی محکمی به آقای ترامپ و قانونی
اســت که برای برخی کشــورها ،از جمله کشــور ما وضع کرد .البته خوشــحالی
من زمانی عمیقتر میشــود که شــاهد فعالیت آزادانه افرادی همچون آقای
فرهــادی و دیگــر اهالــی فرهنــگ ،هنــر و ادبیات در کشــور خودمــان و فارغ از
برخــی ســختگیریهای بیجا باشــیم .برگزارکننــدگان جایزه اســکار ،جامعه
مدنی امریکا و همچنین هنرمندان این کشــور با این انتخاب نشــان دادند که
میتوانند آزادانه حتی به رئیس جمهوری خود اعتراض کنند.

اتفاقی مبارک برای ملت ایران

ایــن جایزه نه فقط بــرای اصغر فرهادی و گروهش
بلکــه برای جامعه هنری و همه ملت ایران مبارک
است .این مهم نیست که جایزه توسط یک آکادمی
محمدرضا درویشی
درامریکا داده میشود بلکه آنچه اهمیت دارد این
آهنگساز و
اســت که در این آکادمی مهمترین و برجســتهترین
پژوهشگر موسیقی
فیلمهــای جهــان بــا همدیگــر مقایســه میشــوند.
بنابرایــن مهــم نیســت کــه در امریکا باشــد یــا هر کشــور دیگــری .مهم این
اســت که برجســتهترین فیلمهایی که طی یکســال در سراســر جهان ساخته
شــده در آنجا قضــاوت میشــوند .نکته دیگرحضــور نیافتن آقــای فرهادی
دراین مراســم اســت که به عقیده من کار بسیارخوبی است؛ به این دلیل که
امروز امریــکا معین کرده و
درشــرایط گرگ و میشــی که دولــت زیاده خــواه ِ
ایران را جزو هفت کشور ممنوع به قلمرو داخلی خودش قرار داده ،این کار
بسیار درست و پسندیده بود.

فرهادی ،شخصیت جهانی

مــردم کشــورعزیزما ایــن روزهــا بــه لحــاظ مســائل
فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی دوران ســختی را پشت
ســرمی گذارنــد؛ دورانــی که یــک برهه مهــم از تاریخ
ستار اورکی
ما محســوب میشــود اما با وجود این دریافت جایزه
آهنگساز فیلم
آقــای اصغرفرهادی که برازنده ایشــان اســت لبخند
فروشنده
شــادی را حداقل بــرای مدتی به مــردم بازگرداند .به
عقیده من دریافت چنین جوایزی برای هنرمندان ما ،چه جایزههای داخلی و
چه خارجی بسیارارزنده است خصوصاً اگرجایزه اسکار باشد که باالترین جایزه
هنری اســت و بســیار با اهمیت که توانست بذر شــادی را در میان مردم بپاشد.
آقای اصغرفرهادی کاراکتری است که خیلی ساده شکل گرفت و رشد کرد و به
باال رســید و آثارش او را تبدیل به یک شخصیت جهانی کرد .در واقع به عقیده
من هم خود آقای فرهادی باید در دنیا دیده شود و هم فیلم هایشان.

افتخار ملی

لوریس چکناواریان
رهبر ارکستر و
آهنگساز

بــه اصغــر فرهــادی بــرای دریافــت جایــزه اســکار
تبریــک میگویــم؛ این جایــزه برای ملت ماســت و
برای مملکت ما بســیار مهم اســت .بــه هموطنان
عزیــز کــه بــه ایــن افتخــار بــزرگ رســیدند تبریــک
میگویم.

افتخار بزرگ هنر ایران

دریافــت جایزه اسکارازســوی یــک هنرمنــد ایرانی
آقــای اصغرفرهادی اتفاقی بینظیروافتخار بزرگی
برای هنرایران است و باعث خوشحالی و خرسندی
رامین صدیقی
مــردم ایــران بــوده اســت .همچنیــن پیــام آقــای
مدیر نشر موسیقی
فرهــادی درایــن خصــوص بســیار محتــرم و بدون
هرمس
توهین و عدم بیاحترامی به کســی بوده وایشــان با
این پیام ابراز ناراحتی خود را ازاتفاقاتی که دردنیا افتاده اســت اعالم کردند
البته شــاید که لزوماً خاســتگاه هنر این نباشــد که کارسیاســی انجام بدهد و
وارد این فضا شود ولی چنین تریبونی بسیارمهم بوده و بازخورد ومخاطبان
بسیاری دارد و قطعاً اثرگذاری باالیی خواهد داشت.
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گزارش «ایران» از حاشیه و متن مراسم اهدای معتبرین جایزه سینمایی جهان

«اسکار» دوم در گنجینه سینمای ایران

اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده» :به احترام مردم کشورم به امریکا نرفتم

اســطوره شــد؛ حتــی اگــر
دوران اســطورهها گذشــته
گزارش
باشــد و البته نــه به همین
خبری
ســادگی؛ ســاده نیست که
حرفت نه تنها در سرزمین
خودت ،بلکه در هر کجای
عالــم و زیــر ســقف هــر
آســمانی خریــدار داشــته
سهام الدین بورقانی
باشــد؛ بایــد غــم انســان
داشته باشــی و دلت برای
وطنــی به اندازه همــه دنیا بتپد؛ مهری باید باشــد
و عشــقی در کنار همه دانشــی که کسی مثل اصغر
فرهادی دارد تا ســخن در دایرهای بســته و کوچک
باقی نماند و مرزها را درنوردد .اسکار بهترین فیلم
خارجــی هشــتاد و نهمین دوره این جوایز 5 ،ســال
پــس از «جدایــی نــادر از ســیمین» حاال دوبــاره در
دســتان اصغر فرهــادی اســت .او بــار دیگر خوش
درخشــید و ایرانیان را خرســند و رکوردی تاریخی را
برای سینمای ایران ثبت کرد.
ســال هاســت که نمیتوان بیتفاوت از کنار نام
اصغر فرهادی گذشــت .نه به دلیل دریافت جوایز
معتبر بســیار مثل کن ،اســکار ،گلدن گلــوب و ...که
جملگــی برای او و همه ایرانیان مایه افتخار اســت
و نه به دلیل اینکه او اهل رواداری اســت و رؤیایش
برقــراری صلح در همــه جهــان و فروریختن همه
نظامهــای تبعیض نژادی و پررنگ شــدن مدارا؛ و
نه حتی به دلیل همه حواشی ای که فضای سیاسی
پســاترامپ و تصمیمهــا و اقدامــات غیرعقالنی و
نگاههای نژادپرســتانهاش ایجاد کرد و سبب شد تا
هالیــوود یک تنــه در کنار فرهادی بایســتد و رئیس
کار ایاالت متحــده امریکا را یکه و تنها
جمهــور تازه ِ
به اتهام رفتار غیرانســانی ،در گوشه رینگ تنها رها
کنــد .چه اینکــه ،او پیــش از همه این غائلههــا و در
خرداد امســال دو جایزه معتبر را از جشنواره فیلم
«کــن» دریافــت کرده بود .آنچه فیلمســاز مشــهور
کشورمان را پراهمیت و مشهور کرده ،جهان اوست.
منظومه فکری و نگاه برجســته و دقیقی اســت که
به مســائل دارد .فرهادی حرفش مهم است ،زبان
سینما را میشناسد و از همه مهمتر میداند که قرار
نیست تنها با انســان ایرانی سخن بگوید .او از حاال
به بعد نامی مهم و ماندگار در تاریخ جهان است.
هنرمنــدی کــه آثــارش روی جمعیت بیشــماری
از مردم جهان تأثیر گذاشــته ،متأثرشــان کرده و به
تأمل وا داشته اســت و مگر غیر از این چه انتظاری
از هنر وجود دارد؟
او حاال با دریافت دومین اســکار دست نیافتنی
شــد و با عالیجنابان ســینمای جهان نظیر فدریکو
فلینــی ،ویتوریا دســیکا و اینگمــار برگمــان در یک
اقلیــم میگنجــد که هر کدام دوبار و بیشــتر اســکار
بهتریــن فیلــم خارجی زبــان را بــه خانــه بردهاند.
استیوناسپیلبرگ،فردزینهمن،الخاندروگونزالس
ایناریتو،دیویدلینوکلینتایستوودهمفیلمسازان
دیگری هستند که دو اسکار را در کارنامهشان دارند.
اصغر فرهادی و دیگر عوامل فیلم «فروشنده»
در اعتراض به دستور رئیس جمهوری امریکا مبنی
بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران
به امریکا ،در دالبی تیتر لس آنجلس حاضر نبودند
و او بــه همین دلیــل فیروز نادری و انوشــه انصاری
دو منجــم ایرانی را بــه نمایندگی از خود به اســکار
فرســتاده بــود .شــارلیز ترون و شــرلی مــک لین دو
بازیگر مشهور ســینمای امریکا روی صحنه آمدند
و بــدون کمتریــن وقفه و تعللی نام «فروشــنده» و
«فرهادی» را از پاکت بیرون آوردند.
ëëچرخشدوربینبهسمتاشتراکاتانسانی
انوشــه انصــاری متنــی را کــه اصغــر فرهــادی
نوشــته بود روی صحنه برای همــه خواند« :افتخار
بزرگیســت کــه بــرای دومیــن بــار ایــن جایــزه بــا
ارزش را دریافــت میکنــم .از اعضــای آکادمــی،
گروهــم در ایــران ،تهیهکنندهام الکســاندر مالهگی
و پخشکنندگانــم کوهــن مدیــا و آمــازون تشــکر
میکنم .همچنین از همبستگی دیگر کاندیداهای
بهتریــن فیلــم خارجی سپاســگزارم .متأســفم که
امشب با شما نیســتم؛ غیبت من به علت احترام
به مردم کشورم و شش کشور دیگر است که با قانون
غیرانســانی منــع ورود مهاجــران بــه امریــکا مورد
بیاحترامی واقع شدند .تقسیمبندی جهان توسط
سیاستمداران افراطی به دسته ما در برابر دشمنان
ما،باعثایجادهراسمیشودکهتوجیهیدروغین
بــرای خشــونتها و جنگهاســت؛ جنگهایی که
مانع بزرگی برای رســیدن به دموکراســی و رعایت
حقوق بشــر در کشــورهایی کــه مورد تهاجــم واقع
شدهاند ،محسوب میشوند .سینماگران میتوانند
با چرخش دوربینهایشــان به اشــتراکات انسانی،
کلیشههایی را که از ملیتها و ادیان مختلف ساخته
شــده اســت بشــکنند و زمینــ ه یکدلی میــان مردم
ی اســت که امروز
جهان را فراهم کنند .یکدلی چیز 
بیشتر از هر زمان به آن نیازمندیم».
«فروشنده» برای دریافت جایزه اسکار بهترین
فیلــم خارجیزبــان ،فیلمهــای «ســرزمین مین»
ســاخته مارتین ســاندپیت از دانمارک« ،مردی به
نام اووه» به کارگردانی هانس هولم از سوئد« ،تانا»
ساخته بنتلی دین و مارتین باتلر از استرالیا و «تونی
اردمن» به کارگردانی مارن آده از آلمان را بهعنوان
رقیب پیش روی خود داشت.
فعالیــت بســیاری از کاربران ایرانی شــبکههای

اجتماعی که از اوایل نیمه شــب دوشــنبه  9اسفند
لینکهای پخش مراســم اســکار را بــرای همدیگر
رد و بــدل میکردند ،با اعالم نام فرهادی بهعنوان
برنده اســکار ،شــدت گرفــت و در زمانی کوتــاه نام
فرهــادی و فروشــنده را بــه ترنــد پربازدیدترین در
توئیترتبدیلکردند.
ëëلحظهشرمساریحزبجمهوریخواه
موفقیــت «فروشــنده» در اســکار در بســیاری از
رســانههای جهان هم بازتاب گســتردهای داشت و
روزنامهها و نشریات بینالمللی آن را تیتر کردند.
«هالیــوود ریپورتــر» ضمــن تمجیــد از فیلــم
نوشــت ،فیلــم تازه اصغــر فرهــادی پیامی جهانی
دارد و در ضمــن دریچهای به ســوی جامعه ایرانی
میگشــاید کــه مــردم آن مثــل هــر کجای دیگــر در
دنیا ،میکوشــند تا تغییری ایجاد کننــد« .گاردین»
لحظه برنده شدن فرهادی را بهعنوان لحظهای که
باعث شرمســاری حزب جمهوریخواه امریکا شــد،
خواند« .پلی لیســت» هم بهترین سخنرانی اسکار
امســال را متعلق به کســی دانســت که خــودش در
مراســم حضــور نداشــت .روزنامــه «ایندیپندنت»
تیتــر زد :وقتــی «فروشــنده» اســکار بهتریــن فیلم
خارجی را برد« ،اصغر فرهادی» قانون ضدمهاجر
«ترامپ»راهدفقرارداد«.ایندیپندنت»همچنین
نوشــت :فیلمســاز ایرانــی پــس از وضع ایــن قانون
از ســوی رئیــس جمهور ،مراســم اســکار را بایکوت
کــرد« .لس آنجلس تایمز» که پیش از این با تیتری
کنایهآمیزبهتوئیتهای«دونالدترامپ»اشارهکرده
و به نقل از مدیر کمپانی «سونی» نوشته بود« :اخبار
کذب» اسکار را به «اصغر فرهادی» میدهد ،برنده
شــدن دوباره کارگردان ایرانی فیلم «فروشــنده» را
در ایــن رقابتهــا تیتر کــرد« .فیــگارو»« ،گاردین»،
«واشینگتناگزماینر»«،اسلیتمگزین»«،نیوز،»۱۸
«تیوی گاید»« ،یوروپ « ،»۱پاریســین»« ،پرمیر» و
«رادیو لوکزامبورگ» از دیگر رسانههای بینالمللی
بودند که کسب اسکار بهترین فیلم خارجی از سوی
«فرهادی» را تیتر کردند.
ëëاسکارآنتیترامپ
آنچــه اســکار  2017را از دورههــای پیشــین ایــن
جوایز متفاوت کــرده بود ،بدون تردید تأثیر حضور
دونالــد ترامــپ رئیس جمهوری امریکا و بســیاری
از صحبتهــا و تصمیمهــای اوســت کــه ماهیتــی
اعتراضی به اســکار هشــتاد و نهم داده بــود .روبان
آبی که متعلق به اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا
است در اعتراض به تحدید آزادیهای فردی روی
سینه تعداد زیادی از هنرمندان نصب شده بود.
بــازار طعنــه و کنایــه بــه ترامــپ هــم داغ بود و
جیمی کیمل مجری طناز مراسم و بیشتر برندگان
اســکار از هــر فرصتــی اســتفاده میکردند تــا علیه
رئیــس جمهــوری امریــکا صحبــت کننــد .کیمــل
چندین بار با ترامپ ،همسر و دخترش شوخی کرد
و صحبتهای او را علیه مطبوعات دست انداخت.
او در ابتــدای مراســم هــم گفــت« :مــی خواهــم
از ترامــپ تشــکر کنــم .یادتــان میآیــد ســال قبل
میگفتند اسکار نژادپرست است؟ تشکر میکنم که
اســکار امسال به لطف ترامپ نژادپرستانه نیست.
این مراسم به صورت زنده در امریکا و  225کشوری
که حاال از امریکا متنفرند پخش میشــود ».ترامپ
گفته بود که مراسم را تماشا نمیکند؛ رسانهها البته
گزارش دادند که او در توئیتی نوشته اسکار مزخرف
و افتضاح است و بالفاصله هم آن را حذف کرد.
ëëنخستیناسکاریکمسلمان
ماهرشــاال علــی رنگیــن پوســت کــه بیشــتر در
ســریالها بازی میکنــد و بویژه بــا مجموعه «خانه
پوشالی» مشهور است نخستین اســکار را در بخش
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد بــرای فیلــم
«مهتاب» به دســت آورد .با توجه به انتقادهایی که
نسبت به اسکار سال گذشته و نژادپرستانه بودن آن
مطرح شــده بود ،به نظر میرســید ،آکادمی امسال
تصمیم گرفته بود تا هر طور شــده ،خــود را از زیر بار
ایناتهامخارجکند.بههمیندلیلدربخشبعدی
یعنیبهترینبازیگرنقشمکملزنهمیکرنگین
پوست دیگر اسکار را به خانه برد .وایوال دیویس برای
بازی در فیلم «حصارها» اسکار را دریافت کرد.
ëëسلفیبگیرهاواردمیشوند
کیمــل در میانــه مراســم ،گروهــی کــه او آنها را
توریســت معرفــی کرد بــه ســالن آورد و آنهــا را به
تماشای میهمانان دعوت کرد .او در این بخش هم
ترامــپ را از یاد نبــرد و تالش کرد حمایــت خود را
از خارجیها و مهاجرین نشــان دهد .مجری اسکار
که به نظر میرســید نگران حال ترامپ شــده بود،
صفحه موبایلــش را روی پرده نمایــش انداخت و
او را در توئیتــی خطــاب کرد و نوشــت :هی ترامپ؛
بیداری؟ مریل استریپ هم سالم میرساند.
ëëیادیازعباسکیارستمیدراسکار
تصویــری از عبــاس کیارســتمی کارگــردان
سرشــناس و فقید ســینمای ایــران هم در مراســم
اهدای جایزههای اسکار  2017پخش شد .در کلیپی
که دربــاره یادبودها در هشــتادونهمین دوره جوایز
ســینمایی اســکار منتشــر شــد ،تصویــری از عباس
کیارســتمی ،فیلمســاز جهانی ایران هم دیده شد.
عباس کیارستمی کمی پیش از درگذشت ،در تاریخ
 4جوالی  14( 2016تیر) در فرانســه ،برای عضویت
در شاخه کارگردانی آکادمی اسکار دعوت شده بود.
ëëبهترینمستندها
ازرا ادلمن کارگردان بهترین فیلم بلند مســتند

لحظه عجیبی که اعالم شد الاللند بهترین فیلم نیست /رویترز

کیسی افلک بهترین بازیگر مرد برای منچستربای دسی/گتی ایمیجز

تشویق مریل استریپ در مراسم اسکار/رویترز

ماهرشاال علی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای مهتاب /رویترز

اما استون بهترین بازیگر نقش اول زن برای الاللند /گتی ایمیجز

فیروز نادری نماینده اصغر فرهادی در کنار شرلی مک لین AFP /

برگزیدگان اسکار 2017
بهترین چهرهپردازی
«جوخه انتحار»
بهترین طراحی لباس
«جانوران شگفتانگیز و چگونه آنها را پیدا
کنیم؟»
بهترین طراحی صحنه
«الال لند»
بهترین تدوین صدا
«رسیدن»
بهترین صداگذاری
«ستیغ ارهای»
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
نامزدها :فیلمهای «فروشــنده» از ایران،
«تونی اردمان» از آلمان« ،تانا» از استرالیا،
«مردی به نام اووه» از ســوئد« ،سرزمین
مین» از دانمارک
اسکار به فیلم «فروشنده» به کارگردانی
اصغر فرهادی تعلق گرفت

بهترین فیلمنامه اصلی
«منچستر بای ِدسی»
بهترین فیلمنامه اقتباسی
«مهتاب»
بهترین انیمیشن کوتاه
«جوجه کبوتر»
بهترین انیمیشن بلند
«زوتوپیا»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن
«وایــوال دیویس» بــرای فیلم
«حصارها»
بهترین بازیگر نقش اول زن
اما استون برای «الاللند»
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
ماهرشاال علی برای «مهتاب»
بهترین بازیگر نقش اول مرد
کیسی افلک برای «منچستر بای
ِدسی»

چرا ناراحتید؟

همیــن اول کار میخواهــم حســاب خــودم را صــاف کنــم و بــا این
نگاه
فرض وارد شــوم که گیریم پروســه اســکار اصوالً و اساســاً پروســهای
سیاسی است ،همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود .حاال با همین
مفروضات ســؤالی دارم که چنانچه پاســخی برایــش دریافت کنم،
بیتردیــد نــاکام و آرزو به دل از این دنیا نخواهم رفت.اینکه با تمام
اینها «چرا اصوالً برخی از دریافت این جایزه از طرف یک هنرمند
هموطــن ناراحت شــده اند؟» جماعتی کــه انگار اصوالً از شــادی و
حسین مسلم
خرســندی مردم ناراحت میشوند و دلشــان به چرکی مینشیند!
روزنامه نگار
اسکار همیشه سیاسی ،امسال نیز سوگیری سیاسی کرده
آخر گیریم ِ
و با هدفی سیاسی جایزهاش را به یک کارگردان ایرانی داده است ،دیگر باالتر از این که نیست!
حال میپرســم ،شــما چــرا ناراحتید؟ اصالً چرا باید دلخور باشــید؟ بیایید و از هــر زاویهای که
میخواهید به این قضیه نگاه کنید .نمیتوانم درک کنم که واقعاً چه ضرر و زیان و خسرانی
در این ماجرا نصیب ایران و ایرانی شده است؟ مفهومی چون «منافع ملی»که از فضا نیامده
اســت ،به هر حال مصداق و مابه ازاهایی ملموس در عرصه ملی و بینالمللی دارد .حال از
هر منظری که نگاه کنیم ،آیا بردن اســکار یک «منفعت ملی» به حساب نمیآید و متضمن
منافع ملی ما نیست؟ آیا طرح نام ایران ،در این سطح و با این ابعاد جهانی چیزی جز «برد
ملی و فرهنگی» و چیزی جز آچمز کردن بدخواهان در میدان جنگ نرم جهانی است؟
یعنــی «او.جــی :ســاخت امریکا» دیگــر هنرمندی
بود که صحبتهایش ماهیتی سیاسی و اعتراضی
داشــت ،جایــزه اســکار خــود را بــه همــه قربانیــان
خشــونت پلیــس ،خشــونت و بیرحمــی پلیس و
بیعدالتیهــای نژادی تقدیم کرد و گفت که از این
بابت مفتخر اســت .در بخش مستندهای کوتاه دو
فیلم از نامزدها به ســوریه پرداخته بودند« :وطنی:
سرزمین من» ســاخته مارسل متلزیفن ،کارگردان
آلمانــی که قصه مهاجرت یــک خانواده جنگزده
ســوری به آلمان اســت و فیلم «کالهســفیدها» که
داســتان نیروهای امــدادی فعال در نبرد ســوریه را
روایــت میکنــد .مســتند «کالهســفیدها» (White
 )Helmetsاســکار بهتریــن مســتند کوتــاه را بــه
دســت آورد .خالــد خطیــب ،تصویربــردار فیلــم
«کالهسفیدها» باوجود دریافت ویزا نتوانست وارد
امریــکا شــود .وزارت امنیــت داخلــی امریــکا مانع
ورود آقــای خطیــب شــده بــود .همه حاضــران در
این مراســم برای پایان قریبالوقوع جنگ ســوریه
و به احترام قربانیان ،ایســتادند تا همبستگی خود
را نشــان دهند .اورالندو فون اینزیدل کارگردان این

فیلم پیام رائد الصالح رئیس سازمان کاله سفیدها
را هم خواند و گفت :بســیار خوشــوقتم که کار ما در
دنیا دیده شــده اســت .هدف ســازمان مــا این آیه
قــرآن کریم اســت« :نجــات جان یک انســان مثل
نجات دادن کل بشریت است».
ëëبرندگاناصلیهمانهاییبودندکهقراربودباشند
بیشــتر جوایــز بــا پیشبینیهایــی کــه پیــش از
مراسم انجام شــده بود ،تطبیق داشت؛ اما استون
برای بازی در «الاللند» موفق به کســب اسکار شد.
وی در مراسم گفت :یک چنین لحظهای به معنی
م آمیختن عظیم شانس و فرصت است .او از
دره 
شزل کارگردان فیلم هم برای سپردن این نقش به
خودش تشکر کرد .کیســی افلک بازیگر «منچستر
بای دسی» هم که در بیشتر فهرستهای نشریات
تخصصی سینمایی که برندگان را پیشبینی کرده
بودند ،نامش آمده بود ،موفق شــد اســکار بهترین
بازیگــر نقش مرد را بــرای این درام تلخ به دســت
بیاورد .هرچند دنزل واشــینگتن بــرای «حصارها»
هــم امید زیــادی بــرای دریافت اســکار این بخش
داشــت ،امــا البــد داوران تصــور میکردنــد ســهم
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ســیاهان را در اســکار امســال دادهانــد .افلــک هــم
البته حق شاگردی را به جا آورد و با ادای احترام به
اوگفت بازیگری را از او یاد گرفته است و امشب برای
نخســتین بار او را از نزدیک میبیند .جایزه بهترین
فیلمنامــه اصلــی هم بــه «منچســتر بای دســی»
بهترین و فیلمنامه اقتباسی به «مهتاب» رسید.
«الال لند» موزیکالی که در ستایش هالیوود است
در  ۱۴بخش نامزد شــده بود اما در نهایت توانست
آن خود کند؛ از جمله برای بهترین
شش اسکار را از ِ
کارگردانی ،بهترین بازیگر زن ،بهترین فیلمبرداری
و بهترین موسیقی اوریجینال .دیمین شزل که تنها
 32سال دارد ،حاال با ساخت «الال لند» به چهرهای
مهم در سینمای امریکا تبدیل شده و فیلمش هم
از سوی بسیاری از منتقدان تحسین شده است.
ëëهپیاندبرای«مهتاب»
اهــدای جوایــز بــا نظم خوبــی پیــش میرفت
تــا نوبت بــه اعالم جایــزه بهترین فیلم شــد .وارن
بیتــی که همراه فــی داناوی بــرای معرفی بهترین
فیلم روی صحنه رفته بــود ،زمانی که پاکت برنده
بهترین فیلم را باز کــرد ،نام برنده را نخواند و بعد
از اندکی مکث ،کاغــذ داخل پاکت را به فی داناوی
نشــان داد .دانــاوی« ،الاللنــد» را برنــده اعالم کرد.
تهیهکنندگان فیلم روی صحنه رفتند و جوایزشان
را گرفتنــد اما ناگهــان یکی از آنها اعــام کرد برنده
«مهتاب» اســت .تصور همه این بود که این یکی از
غافلگیریهای مراسم است ،اما بسرعت مشخص
شد که فی داناوی به اشتباه نام «الال لند» را خوانده
و برنده اصلی «مهتاب» است .پایان داستان برای
«الال لند»ی ها چندان خوش نبود و مجبور شــدند
با چهرههای مغموم پایین بیایند و جایزه هایشان
را بــه «مهتاب»یها وبــری جنکینز کارگــردان این
فیلم بدهند .مشــکل هــم ظاهراً از پاکتــی بوده که
به دســت وارن بیتی رســیده بود؛ پاکتی که اسم اما
استون برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن
در آن بــوده و به همین دلیل وارن بیتی برای اعالم
نام برنده بهترین فیلم دچار سردرگمی شده بود.
البتــه این تنها گاف اســکار امســال نبود .در
فیلم چهره های از دســت رفته ،از جان چپمن
تهیه کننده اســترالیایی به عنــوان طراح لباس
فقیــد یاد شــد که او اعــام کرد زنده اســت و با
دیدن این عکس ویران شده است.

