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سخن روز

امام صادق(ع):
روز قيامــت اول كســي كــه از انســان در محضــر عدل
الهي بازخواست ميكند ،ارحام و خويشاوندانند.
(اصول كافي ،ج ،3ص)222

حال ما خوب است

دستاورد اسکار :تقریب ًا هیچ!

هنر؛ یاری بخش امر سیاست

ادامه از
وعدههــای داخلــی نیــز در شــرایط کنونی امریــکا ،چندان یا
صفحه اول
حداقل بخشی از آنها ،قابل تحقق نیستند و باشرایط ویژه و
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موجود ،همخوانی
ندارند.
دونالد ترامپ در چنین شــرایطی نیازمند ایجاد ســپر بال یا دشمن فرضی بیرونی
اســت تا بتواند براســاس تأکید بر خطر این دشــمن بیرونی ،روحیه میهنپرســتانه را
تقویــت کنــد و از مردم بخواهد اختالفــات داخلی را کنار بگذارند .شــاید بدین حیله و
از طریق تبلیغات میهن پرســتانه و تهمت میهن نادوستی بر مخالفان ،دوپاره شدن
جامعه را تخفیف و وحدت ملی را افزایش دهد و از مخالفتهایی که سر باز ایستادن
ندارد ،بکاهد .طبیعی است که ایران نخستین نامزد این سپر بال است و تأکید دائمی
ترامپ بر ایران بهعنوان دشــمن ،گرچه موضوعی با سابقهای طوالنیتر است ،از این
زاویــه قابل درک اســت و بامعنا میگردد .لذا باید توجه داشــت که بر طبل دشــمنی
بــا ایران کوفتن آن هم به شــکلی غیر متعارف یعنی در هر فرصتی ،بیشــتر راهکاری
داخلــی اســت .ولی این خطر وجــود دارد که با شکســت این راهکار کــه بر پایه بغض
شــکل گرفته ،سخت محتمل است دولت امریکا دست به اقدام احمقانهای بزند .در
نتیجه باید به هوش بود و با تحلیل علمی همه جانبه و کار کارشناسان آگاه ،نباید در
چنین دامی افتاد .باید منافع واقعی و راهبردی و ارزشهای خود را پاسداری کرد .ولی
نباید به حیله ترامپ و مشاوران نئوکان و جنگ طلب میدان داد .باید توجه کنیم که
اســرائیل نیز با دشمنسازی و تأکید بر دشــمنان بیرونی به بقای خود ادامه میدهد.
کســی که شرایط ســاختاری و تناقضات درونی اســرائیل را بشناسد متوجه خواهد شد
که به مجرد اینکه صلحی برقرار شــود یا دیگر دشــمنی خارجی وجود نداشــته باشد،
تضادها و تناقضات داخلی اسرائیل که گوناگون ،بحران زا و ژرف اند ،بروز خواهند کرد.
درنتیجه هرگونه کمک به پایدار نگه داشتن دشمن خارجی به نفع اسرائیل خواهد بود
و بیتردید تندروان اسرائیلی که بخوبی از تناقضات داخلی خود آگاهند ،هرگز در هیچ
شرایطی ،تن به صلح نخواهند داد.
پسزمانیکهترامپبیبهرهازعلمسیاستبامنیتیغیرقابلباور،بهعنوانرئیس
جمهوری امریکا انتخاب شده اســت ،براحتی مورد سوءاستفاده اسرائیل قرار میگیرد
و زمینه خطر برای ایران را تقویت میکند .در این شــرایط ،هر رخدادی توسط هرکسی
پیش آید که وجهه ملی را باال برد و نام عزیز ایران را بلند آوازهتر سازد ،اهمیتی چشمگیر
دارد .حاال آقای اصغر فرهادی با کسب دو اسکار در بین کارگردانان بسیار مطرح جهان
قرار گرفته اســت .اتفاقی بســیار مبارک بویژه در این شرایط .باید توجه کرد که از لحظه
توگوها و تحلیلها به نفع ایران رو به فزونی نهاد و بر وجهه
نامزدی این جایزه ،انواع گف 
اجتماعی و فرهنگی ایران افزود .در نتیجه ،برای مردم جهان پرسشی مطرح میشود
که آیا میتوان انگهایی را که برخی دولتمردان و گروهی از رســانههای غربی به ایران
میزنند براستی باور کرد؟ آیا جامعهای که قادر به تولید و ساخت آثار ارزنده فرهنگی
اســت و از این زاویه قادر به مطرح شــدن در ســطح جهانی اســت ،همزمان می تواند
چنان تصویری داشته باشد که گروههای یاد شده به نمایش میگذارند؟برنده شدن و
کسب اســکار ،به کف آوردن این شایستگی ،در بین فرهیختگان جهان ،حداقل برخی
ِ
تهمتها و توهینها را مورد تردید قرار می دهد و جایگاه بهتری به ایران میبخشــد و
پیام صلحدوستی و غنای فرهنگی ایران را برجسته میکند.
هنر در مواقعی قادر اســت جنبه خنثیکننده سیاستهای منفی را داشته باشد و
شرایط واقعی جامعهای را به شکل مهمی برجسته کند .کاری که ادبیات ایران برای
قرنها بدان توانا بوده است« .فرد هالیدی» که سالها استاد و رئیس مدرسه اقتصاد
لنــدن بود ،زمانــی تأکید کرد که ادبیات ایــران در قله ادبیات جهان قــرار دارد و دیگر
جوامــع صاحــب ادبیات فاخر در دامنه این کوه هســتند .چنین تعبیــری که اختالف
بسیار فاحش ادبیات ایران با دیگر کشورها را بیان میکند ،قرنها زبان صلح و دوستی
و عشق و عرفان بوده و همیشه جایگاه ایران را حتی در سیاست بهتر جلوه داده است.
ســینمای ایران هم یکی از این موارد اســتثنایی اســت که ایــران را صاحبنام کرده و
میتواند به امر سیاســت کمک کند و در شــرایطی که مشکالت اقتصادی ،اجتماعی
و زیســتمحیطی قابــل مالحظــهای وجــود دارد ،غــرور ملــی را تقویت میکنــد و به
امکان شــکلگیری عزم ملی که راهبرد حیاتی کنونی ایران است و برای حل بسیاری
از مشــکالت ،حیاتی اســت ،یاری تعیینکننده و ارزندهای رســاند .این اتفاق خجسته
همچنین نمیتواند در منطقه نیز ،بیتأثیر باشد.

طراح :یاشار قهرمانی  /ایران

یه چیزی
از آنجایی که دوستان در مورد فیلم فروشنده حرفهای
تو همین
بســیاری زده بودند ،شــب گذشــته پــس از موفقیت این
مایه ها
فیلــم احتمــاالً در گروه تلگرامــی که ســاخته بودند ،این
پیغامها رد و بدل شده؛
افخمی :بچهها بیدارید؟ فراستی :نه من که خوابم!
ترامپ :هااااااااااااای! افخمی :اینم که باز جایزه رو برد.
فراستی :اونم تازه واسه چیزی که در نیومده بود.
ترامپ :توی بخش درآوردن من میتونم کمک کنم اما
فریور خراباتی
یه مقدار دیر رسیدم ،اگه نه یه اقداماتی میکردم!
فراســتی :چــه اقداماتــی داداچــی؟ شــخصیتهای اون
فیلــم همــه مقوایــی بــودن! ترامپ :نه انوشــه انصــاری و فیــروز نــادری رو اخراج
میکردم ،مجبور شه از قاسم گلی و حجی جون برای گرفتن جایزه دعوت کنه.
افخمی :مسعود! یه دونه از اون استیکر اشتباهیات بفرست یه کم دلمون باز شه!
ترامــپ :اگه من رئیس اســکار بودم ،جایــزه بهترین فیلم رو بــه کلیپهای وحید
خزایی توی اینستاگرام میدادم!
وانت بود ،وجداناً سوییچ وانت بهتر از
فراســتی :بهترین بخش این فیلم ،ســوییچ ِ
شهاب حسینی بازی میکرد.این فیلم ماقبل بد بود!
ترامپ :ترجمهاش چی میشه؟
مهندس علیآبادیin the service the nation very bad before :
ترامپ :درست صحبت کن بابا!
افخمی :مسعود؟ علیآبادی رو کی توی گروه اد کرده؟!
فراستی :خادم ملت ایران ،به هرحال توی بخش ترجمه میتونه کمکمون کنه!
آقا حسین# :نه_به_برجام و #هیچ
ترامپ :موافقم .فراستی :بهروز! اول تو میری یا من؟
افخمی :کجا؟ فراســتی :خواب! بخوابیم به نظرم ،شــاید خــواب این فیلم مقوایی
رو بشوره ببره پایین .افخمی :تازه چای دم کرده بودم ،باشه هانی ،شبت پرتقالی!
ترامپ :نرید! منو با علیآبادی تنها نذارید.
علی آبادیSo, Mano you, Dige Che News :ی
خادم ملت ایران :چرا تا من میام ،همه میرن؟! دونالد جان نامه ِر خوندی؟

نگاه 1 -
ایــن افتخــار بزرگــی کــه
آقــای اصغــر فرهــادی به
دســت آورد عیدی بســیار
خوبــی بــرای فرهنــگ و
ســینماگران ایران بود و در
این واپســین روزهای سال
 95مژده امیدبخشــی را به
علی نصیریان
ارمغان داشت .هنرمندان
بازیگر
ایرانی افراد بزرگی هستند
کــه در عرصههــای بینالمللــی بســیار موفق ظاهر
میشوند و مورد توجه دنیا قرار میگیرند .این جای
بسیار خوشبختی و خوشحالی است و این موفقیت
بزرگ را به آقای فرهادی و بازیگران و عوامل فیلم
«فروشنده» و مردم ایران تبریک میگویم.
دومیــن جایزه اســکار فرهادی و ســینمای ایران
جــواب بســیار خوبی بود بــه آن مرد تازه بــه دوران

درباره روزی که نقطه عطفی در تاریخ کشور شد

به نام ایران

عقربههــا کمــی از  6و 30دقیقــه
بامــداد نهــم اســفند  95تهــران
پژمان موسوی
گذشــته بــود که جهــان بــه افتخار
ایــران بــه پــا خاســت؛ درســت در
همــان لحظهای که «شــارلیزترون» و «شــرلی مک لین» در
مراســم به یاد ماندنی اســکار  ،2017از بیــن  5نامزد اصلی،
نام بلند اصغر فرهادی و فیلم تحسین برانگیز «فروشنده»
را در این مراسم بر زبان آوردند .با وجود برخی پیشبینیها
از امکان دریافت دومین اســکار از ســوی فرهادی ،هیجان و
اســترس مراســم اســکار  2017برای بخش بزرگی از جامعه
ایــران ،آنقــدر زیاد بود که ارزش یک شــب «شــب نشــینی»
تــا صبح را داشــته باشــد ،آنهایی هم که خوابیدند ،ســاعت
هایشــان را روی چهار و نیم یعنی زمان آغاز مراســم اســکار
کــوک کردنــد تا «لحظــه افتخار» را از دســت ندهنــد .همان
لحظــهای کــه پس از  6ســال تاریــخ را دوباره بــرای ایرانیان
تکرار کرد و نام اصغر فرهادی را درمیان معدود کارگردانان
جهانــی قــرار داد که دو بــار درعمــر فعالیتهــای حرفهای
سینمایی خود« ،اسکار» گرفتهاند.
امــا این تمام ماجرا نبود ،اصغــر فرهادی این بار نامش
بلند شــد نه فقط برای اســکار و فروشــنده ،فرهــادی نامش
بلند شــد دقیقاً برای ایستادگی در کنار مردمش دراعتراض
بــه قانــون غیر انســانی منــع ورود شــهروندان ایــران و چند
کشــور دیگر به خاک امریکا؛ همان قانونی که دونالد ترامپ

رئیس جمهوری تازه کار امریکا به دنبال تصویب نهایی آن
اســت و اصغــر فرهــادی در کنــار ترانه علیدوســتی که پیش
از وی تصمیــم بــه چنیــن کار ســترگی گرفتــه بــود ،تصمیم
گرفت برای احترام به مردمی که در تیر رس سیاســتمداران
افراطــی و ناسیونالیســت امریــکا هســتند ،بــا وجــود امــکان
حضــور در امریــکا ،قیــد حضــور در مهمتریــن جشــنواره
ســینمایی جهان برای دریافت معتبرترین جایزه سینمایی
تمام عمر سینمایی خود را بزند و انوشه انصاری و پروفسور
فیروز نادری را بهعنوان نمایندگان خود و ملت بزرگ ایران
به آکادمی اســکار معرفی کند؛ انتخابی هوشمندانه در برابر
رئیس جمهوری که شاید نداند ایران چه ملت بزرگی است
و چه نمایندگانی در جامعه امریکایی دارد.
انتخــاب «فروشــنده» بهعنــوان برگزیــده اســکار بهترین
فیلــم خارجــی ،فــارغ از تأکیــد بــر ارزشهــای هنــری و
ســینمایی ایــن فیلم مهــم ،یک پیام مهم داشــت :ســینما
مرز نمیشناســد و تنها به دنبال طرح دغدغههای انســانی
مشــترک اســت؛ دغدغههایــی که شــاید مهــم ترینش نفی
«ما» و «دیگری»های برخاســته از ذهنهای کودکانه است؛
و ایــن دقیقاً همان چیزی بود که دونالد ترامپ به دنبال آن
بــود .ترامپ میخواســت جهان را از ایران بترســاند ،اســکار
فرهــادی اما نام ایــران را در جهان پرآوازه کــرد؛ ترامپ بذر
کینه کاشت ،اسکار فرهادی بذر امید بود در جهانی که بیش
از همیشه تشنه صلح ،مدارا و انسانیت است.

فرهــادی گرامــی خوشــحالم و
تــو عمــق خوشــحالی مــرا حس
میکنــی ،کــه حــس درســت و
مستقیم و جویا و یابنده حقیقت
که مشــخصه اصلی کار تو اســت

تضمیــن توفیــق تــو میشــود و تــو خــودت را نگهدارنــده
اندیشــه درســت خــودت میکنــی و آن را بــه دســت زرق
و برقهــای گــذرا کــه حاصــل هوسهــای دیگــران باشــد
نمیکنــی .کامرانی مداوم تــو را در امید و آرزو دارم .صاف
و سترگ و مقاوم بمان.

صاف و سترگ بمان

ابراهیم گلستان

نویسنده و فیلمساز

شاهدی علیه قضاوتهای غلط جهانی

ســالهای زیادی اســت کــه اصغر
فرهــادی را میشناســم .کارهــای
نخســتین او پیــش از اینکــه در
احترام برومند
ســطح جهــان مطــرح شــود و در
بازیگر
جشنوارههای معتبر جهانی جایزه
بگیــرد از بهترینهای ســینما بود.
ش فیلمهــای فرهــادی متکی به هیچ جایزهای نیســت و
ارز 
ایــن جوایز به آثار او اعتبار نمیدهد .ارزش کارهای فرهادی
بــه پیامهــای انســانی فیلمهای اوســت .این حقیقــت البته
از افتخــار و شــادی اعالم نام او و فیلمــش بهعنوان منتخب
مهمترین و معتبرترین رویداد سینمایی جهان کم نمیکند.
خیلی خوشــحالم که فرهادی این جایزه را گرفته که برای ما

فقط افتخاری سینمایی نیست؛ بلکه اعالم هویت و فرهنگ
جامعــه ایرانی به جهان اســت و اینکه چقــدر قضاوتها در
دنیــا میتواند غلط باشــد .پرداختن فرهــادی به ارزشهای
انســانی فقط منحصر به دنیای فیلمســازی او نمیشــود .در
ســه روزی که افتخار همکاری با او را در «فروشــنده» داشــتم
نحــوه برخورد او با تمام اطرافیــان قابل تأمل و گاهی اوقات
تواضع و آرامش و رفتار احترامآمیز او برایم تعجب آور بود.
خوشــحالی برای این جایزه بهعنوان یک دستاورد سینمایی
و هنری با پیامهای بســیاری هم عجین شــده است .انتخاب
هوشــمندانه انوشــه انصــاری و فیــروز نــادری همانقــدر کــه
توانایی نخبگان ایرانی را به رخ جهان میکشد حسرت جای
خالی آنها را در کشورمان هم گوشزد میکند.

پیام معنادار«اسکار» به ترامپ

بــی اغــراق اصغر فرهــادی یکی
ازخــوش فکرترین و مجربترین
کارگردانــان ســینمای ایــران
حافظ موسوی
اســت که سبک و ســیاق شناخته
شاعر
شــدهای در جهان هنر از آن خود
کــرده اســت .از اینکه او توانســته
بهعنــوان نماینده فرهنگــی و هنری کشــورمان در عرصه
بینالمللی به چهرهای شــناخته شــده تبدیل شود خیلی
خوشحال هستم.

در ایــن موقعیــت خــاص کــه سیاســتهای عجیــب و
غریــب دونالــد ترامپ و خصومتــی که با بخشــی از مردم
دنیــا نشــان داده همــه را متعجــب کــرده ،انتخــاب یــک
فیلــم ایرانــی در جایزه اســکار اتفاق بســیار معنــاداری به
شــمار میآید .این انتخاب و از سویی حاضر نشدن اصغر
فرهــادی در مراســم اســکار به نشــانه اعتراض نشــان داد
کــه اثرگذارتریــن و معتبرتریــن پیــام رســانان فرهنگــی،
هنرمنــدان جوامــع هســتند .ای کاش در داخل کشــورمان
هم قدر و منزلت هنرمندان را بدانند.

نگاه 2 -
حال همه ما خوب اســت.
حالمــان خــوب اســت از
افتخــاری کــه بــرای حفظ
آبــروی نــه تنهــا ســینما
بلکه کشورمان ایجاد شده
است .حالمان خوب است
از اینکــه ســینمای ایــران
جعفر پناهی
دوبــاره آبــروداری کــرده
فیلمساز
اســت و همچون دهههای
گذشــته اعتبــاری دوبــاره بــرای کشــورمان آفریــده
است .درســت در روزگاری که تبلیغات علیه مردم
ایــران اوج گرفتــه اســت ،ســینمای ایــران بــار دیگر
فرصتی خلق کرد تا در یک مراســم جهانی مفاخر
کشــورمان را به رخ دنیا بکشــد .بواســطه فرهادی و
«فروشــنده»اش توانســتیم آبرو بخریم و نام ایران
را برافراشــته کنیــم .چقــدر ایــن حــال خــوب برای
تمام ایرانیــان الزم بود؛ برای تمام ایرانیان ســاکن
نقــاط مختلــف جهــان و چــه بســا بــرای آنهایی که
خارج از مرزهای کشورشــان هســتند خیلی بیشــتر؛
تا ســر بلند کننــد و در کنار دیگر ملیتهــا به ایرانی
بودن خود ببالند .ســال  95آغاز خوبی نداشــت اما
با فرهادی و جایزه اســکارش پایان خوشی برای آن
رقم خورد .اما در این افتخار و بلکه در کل سینمای
ایران نقش فیلمساز فقید کشورمان را که در بخش
یادبود مراسم از او یاد شد نمیتوان نادیده گرفت.
نقش کیارســتمی فراتر از تمام فیلمســازان اســت.
او ســینمای ایران را به جهان شناســاند و کنجکاوی
برای ســینمای ایران با او آغاز شد و حیف که اکنون
نیســت تا ببیند که حاصل کارهایش به کجا رســیده

رســیدهای کــه تــازه بــر صندلــی ریاســت جمهوری
امریکا نشســته اســت تــا متوجــه شــود ممالکی که
تحریــم میکند و اجازه ورود به ملتهایشــان را به
کشــورش نمیدهد ،کسانی هســتند که ارزندهترین
جایزههای خود امریکا را کسب میکنند .ملت ایران
در عرصههــای فرهنگــی انســانهای فرهیختــهای
هســتند و این مربوط به امروزه نیست بلکه مربوط
به چندین هزاره اســت .مردم ایرانزمین فرهنگ،
تاریخ و پشــتوانه هنر و شــعر و موسیقی داشتهاند و
در عرصه هنر جدید ســینما نیز توانســتهاند خود را
بــه بهترین نحو و در باالترین ســطح رقابتی جهان
نشــان دهند .این موجب افتخار ماســت و سرشار از
پیامی اســت که بــه جهان یــادآوری میکند که دنیا
دیگر جای قلدری و شــاخ و شانه کشیدن و شمشیر
از رو بســتن نیســت بلکــه زمانــه نیازمنــد صلــح و
تفاهم و گفتوگو است.

است .دههها باید بگذرد تا شخصیتی چون عباس
کیارســتمی بیایــد و در ســینمای ایــران تأثیرگــذار
شــود .کاش بــود و ایــن روزهــای خــوب را میدیــد.
نکتــه مهمی که از هشــتاد و نهمین مراســم اســکار
میتواند برای مدیران سینمایی و دیگر مدیریتها
ســازنده باشــد فضــای آزادانــه بــرای نقــل دغدغه
هنرمندان اســت .همه ما شاهد بودیم در مراسمی
که اخبارش به صورت زنده به دنیا مخابره میشــد
هنرمنــدان چقــدر آزادانه در یک جمــع هنرمندانه
اعتراضشــان را نســبت بــه آنچه خواســته جامعه
هنــری نیســت نشــان دادنــد .ایــن خصیصــه یــک
هنرمند اســت که وقتی به مســألهای واقف میشود
وظیفــه و رســالت خود میداند کــه آن را ابالغ کند.
فضــای انتقــادی که علیــه سیاســتهای ترامپ در
مراســم اسکار شــکل گرفت نشــان دهنده ظرفیت
یک کشــور اســت که پذیرفتــه هنرمندان جزو قشــر
آگاه جامعــه هســتند و مســئولیت خــود میداننــد
کــه دغدغههــای جمعی را مطرح کننــد .باید قبول
کنیــم که هنر در اعتراض شــکل مى گیــرد .هنرمند
نمى تواند معترض نباشــد .هنرمنــد ذاتاً معترض
اســت .ایــن اعتــراض در دو جهت اســت :درونى و
بیرونــى .هنرمند خالق ،معترض ســبک هاى رایج
اســت و موجب به وجود آمدن شیوه بیانى و سبک
نو مى شود .اما در گونه دیگر معترض شرایط است
کــه ایــن دومی همیشــه دردسرســاز اســت .اســکار
پیامــی بــرای تمــام مدیــران دنیاســت کــه خــود را
مرکــز محور جهان ندانند و بســته نگاه کردن را کنار
بگذارنــد اگــر نه انباشــتگی این دگماندیشــی روزی
جایی سرریز میشود که جلو آن را نمیتوان گرفت.

ما ایرانیان دیگر در جهان تنها نیستیم

نگاه 3 -
ناظــم حکمــت شــعری
دارد کــه در آن میگویــد:
«مــا چــون بــذر بــه تمــام
زمیــن پراکنده ایــم ».حاال
ایــن شــعر حکایــت مــا
ایرانیان شــده که بواســطه
برخی مشــکالت بــه تمام
محمد شمس لنگرودی
کشــورهای جهــان ســفر
شاعر
کردهایم و کم کم جهانیان
موفقیــت ما را در عرصههای مختلــف میبینند .با
وجود این هر کجای جهان که باشیم ،در شادیها و
نامالیمتیها همواره حامی یکدیگر هستیم .همین
کــه فیلــم آقــای فرهادی به اســکار رســید نشــان از
شایستگی این فیلم در مقایسه با دیگر ساختههای
ســینمایی جهان دارد .حاال اینکه موفق به دریافت
جایــزه بهتریــن فیلــم خارجی اســکار هم شــده که

اتفــاق بســیار خوبی و مایه خوشــحالی هر یک از ما
ایرانیان اســت .در این بین اقدام ترانه علیدوســتی
و اصغرفرهادی هم در حمایت از مردم کشورمان،
در مواجه شدن با برخورد غیرانسانی دونالد ترامپ
هم ســتودنی است .خوشــبختانه در خود امریکا ما
چهرههــای فرهیختــه علمــی نظیر انوشــه انصاری
و پروفســور نــادری را داریم که به نشــانه اعتراض و
به جای کارگردان فیلم فروشــنده در مراسم اسکار
حاضــر شــدند .ایرانیــان در همــه جهــان ،در همــه
رشتهها در حال دستیابی به جایگاه خوبی هستند و
هرازچندی شاهد درخشش آنان هستیم .از همین
رو فــارغ از خوشــحالی بســیار بــرای انتخــاب فیلم
«فروشــنده» در مراسم اســکار امسال باید به مردم
کشــورم بگویــم که مــا ایرانیان دیگــر در جهان تنها
نیســتیم و فرصتهــای بســیاری برای نشــان دادن
آنچه هستیم و توانایی هایمان پیدا کردهایم.

اعتبار داخلی ،مهم تر از اعتبار جهانی

نگاه 4 -
آقــای اصغــر فرهــادی
دوست و رفیق من است و
هر دو در رشــتههای هنری
فعالیت میکنیم و نسبت
به ایشــان ارادت دارم و به
وجودشان افتخار میکنم.
اما به عقیده من معیار
حسین علیزاده
فیلم خــوب در ایــران این
آهنگساز و نوازنده
نیست که یک نفر در ایران
جایزه اســکار یا کن بگیرد .بســیار افرادی هستند که
فیلم خوب میســازند و ممکن اســت در جایی هم
شــرکت نکنند یا بر اســاس ضوابطی شرکت داشته
باشــند ،ولــی بــه نظر مــن افتخــار را نبایــد در مورد
تأیید بودن دیگران جســت و جو کرد بلکه در درجه
نخســت باید در کشــور مــا دارای اعتبار باشــد .بنده

بــا توجه بــه تجربه شــخصیام و اجرا درکشــورهای
مختلــف به این نتیجه رســیدهام که آنهــا به دنبال
آن بودنــد که بدانند و ببیننــد در ایران چقدر اعتبار
دارم تــا آن اعتبار را برای من قائل شــوند به همین
سبب از دریافت جایزه در هر رشتهای چندان ذوق
زده نمیشــوم .ماننــد بســیار از جاهــای دنیــا کــه از
دریافت جوایز بینالمللــی افتخار میکنند اما تنها
افتخارشان نیست.
مــن انتظــار ندارم مســئوالن بــه هنرمنــدان بها
بدهنــد و آنچــه کــه همیشــه میگوییم و مســئوالن
هم برایــن عقیده هســتند پتانســیل اصلی جامعه
ما مردم هســتند و ناشکری است اگر بر این اندیشه
باشــیم کــه مــردم ناحــق گــو هســتند .مــردم مــا با
پشــتیبانی و حمایت خود بهتریــن جوایز را دادهاند
که از هر «اسکار» و «گرمی » ارزش آن بیشتر است.

افتخاری  بیسابقه برای ایرانیان

نگاه 5 -
تصاحــب دومیــن جایــزه
آکادمــى علــوم ســینمایى
یــا اســکار توســط اصغــر
فرهــادى بــدون تردیــد
بزرگتریــن و مهمتریــن
واقعــه یــا بهتــر بگویــم
حادثــه در بیــن مجموعــه
محمود کالری
افتخــارات ســینماى ایــن
فیلمبردار
ســرزمین اســت ،افتخارى
بــزرگ و بىســابقه بــراى تمامــى عاشــقان فرهنگ
و هنــر و خاصــه اهالى ســینما و سینمادوســتان این
مرزوبــوم .بــراى درک اهمیــت ایــن اتفــاق عظیــم
بى تردیــد دقــت و زمان بیشــترى الزم اســت ،از این
پــس محافل و دســت انــدرکاران ســینما درسراســر
دنیــا نــگاه و بــاورى عمیقتــر و حســاستر از پیــش
به ســینماى ایــران خواهنــد داشــت و از همین روى

رخدادها و تولیدات آن را با وسواس و دقت بیشترى
دنبال خواهند کرد ،امیدوارم دستگاه سینمایى کشور
و نهادها و سازمانهاى مرتبط با سینما اهمیت این
اتفــاق تاریخــى و اســتثنایى را بدرســتى درک کرده و
دســتاوردهاى بــزرگ و فرصتهــا و موقعیتهــاى
حاصلــه از آن را صرف درگیرىها و جهتگیرىهاى
جناحى نکنند ،این افتخار براى همه دست اندرکاران
عرصه فرهنگ و هنر مملکت و از جمله سینماگران
اســت .تفکــر و اندیشــه معقــول حکم میکنــد که با
مرور اشتباه ها و فرصتسوزىهاى پیشین که عمدتاً
ىهاى خودخواهانه
تها و تنگنظر 
بهواسطه حساد 
و کوتهفکرانه و منفعتطلبانه حاصلى بجز تلقىها
و ارزیابىهاى به کلى نفاقانگیز و بازدارنده نداشتند
بپرهیزیم و از این دستاورد و افتخار عظیم براى رشد
و ارتقاى سینماى این مرزو بوم در منطقه و جهان به
بهترین شکل استفاده کنیم.

