
١ 

 

  صلح ايرانيصداي 
  درباره فرهادي و اسكاري كه گرفت

  
  ۲۴/۱۲/۹۰، روز چهارشنبه، ۱۳۹۱كار شده در روزنامه اعتماد، ويژنامه تحليلي نوروز 

 يمراسم اعطاش يچند روز پ. رو به اتمام است شير و زبرهايو ز ها ينيريها و شيبا تمام  تلخ يشمس ١٣٩٠سال  
نادر از  ييجدا« دن نام يبا شن. کردم يه صورت زنده نگاه مب ايدن يسو ن يدر ا  يز اسکار را در منزل دوستيجوا
افت يدر  ينيريش يديو در آستانه سال نو ع شد يچند آسمان چشمانم باران يقيختم و دقاياشک شوق ر »نيميس

 سخن ين الملليب ين زمانه که در فضايدر ا. گلگون شدم و شاد و زفت مبتهج و  يرانيون ها ايلير ميز نظيمن نکردم؛ 
ران يرود و ا يران سخن  فراوان ميو  درباره حمله به ا ز استيران عزيا يرانيوموشک و  از جنگ و باروت و 

صورت  ينيسهمگ و فاجعه ار نگرانند که خبط و خطايبس  تپد، يران ميا ينه به شوق اعتاليکه قلبشان در س يدوستان
لمساز محبوب، خوشفکر و صاحب ي، فيفرهاد حمله کنند؛ اصغر زمان يرد و جنگ طلبان به خاک کشور عزيبگ

بدون  .ان رسانديدوست و صلح طلب را به گوش جهانان متمدن و فرهنگ يرانيا يصدا کشورمان،  ينمايسبک  س
  .ران ماندگار و جاودانه شديا ينمايخ سيزه اسکار در تاريافت جايبا در ينام اصغر فرهاد د،يترد
نوشته ام و به  »نيمينادر از س ييجدا« درباره  "اخالق يعدالت و فراخنا يگناتن" با عنوان  يمقاله ا ن يش از ايپ
کنم،  يد  ميآنچه اکنون  بر آن تأک . اشاره کرده ام لميف لِيستانسيو اگز ياخالق نکات نغزرت ها و ياز  بص يبرخ

ر ياخ يماهها يط. جهان استلم در سطح ين فيق ايمترتب بر توف  يج فرهنگيو نتالم، آثار يف يهنر يفارغ از ارزشها
توان  يم .ده اميآن شن  يو اخالق  يانسان ي لم  و مؤلفه هاين فيدرباره ا يرانيار يغان يبارها از همکاران  و دانشجو

در سطح  استيو هنر و س فرهنگ يق کرد که  اهاليم داد و تصديرا تعم يرانيلمساز ايک فياثر درباره  ين  داوريا
ت يت به وضعيز با عناين يفرهاد. لمساز به جهان کرده اندين فيلم  و نوع نگاه اين فيره ادربا يجهان چه قضاوت

از مردمان  يزير دل انگيد کرد و تصويان  تأکينيران زميا يبر فرهنگ غن زهيافت جايدر هنگام  ،ما يو اکنون يينجايا
و غبارآلود  يابر يبر فراز فضا يو هنر  يفرهنگ ل و ماندگارِيکار اص . ن بدست دادين سرزميفرهنگ دوست ا

را  مختلف يتيو ترب يمعرفت ينه هايشيگوناگون با پ يان انسانها و ملت هايد و ارتباط ميآ ياست به پرواز در ميس
 يانسانها. ستياست نگرياز روزن تنگ س امور را  يتمام د ينبا که  آموزد يم  کند و به همگان يتر م مستحکم

لِ جهانشمولِ ياص  ي، دغدغه هات و نژاد و مذهب و اقتصاديت و مليفارغ از جنس گوشت و پوست و خون دار،
همانطور که .  کنند يزنيگفتگو و را گريکديبا  درباره آنها  توانند  يدارند  و م ليستانسيو اگز يو اخالق يانسان
نادر  ييجدا« لم يخوانند، ف يمنها را آ و رنگارنگ متنوع يو انسانها  دارد  يلو و مارکز مخاطب جهانيکوئ يرمانها
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چون   يجهانشمول يبه  مقوالت انسانو مهارت تمام  ييبايبه ز؛ چرا که هدا کرديپ  يز مخاطب جهانين» نيمياز س
ه و يده و چند اليچيپ ياقهايدر س  ياخالق يريم گيتصم ي؛ دشوار يو سرشت سوگناک هست ومرگ يناتوان و يريپ

با مخاطب  سهولتبه  لم ي، فنروياز ا. ده استير کشيتصوا به پرداخته و آنها ر...قانونان اخالق و يتوبرتو؛ رابطه م
نادر از  ييجدا«  به  ميعظ و اقبال يفرهاد قيسر توف. کند يگوناگون رابطه برقرار م  يتهاينه ها و مليشيبا پ متنوع يها
و  را در آن سراغ گرفت يدا و پنهانيپ يرفت و دستها يگريده ديچيد به سر وقت عوامل پين است؛ نبايهم  »نيميس
  . ل دانستيدخ

با  پر تالطمو  ن زمانه پر تب و تابيدر ا من هنرمند  هموطن   کيمفتخرم که  وخرسند ، يرانيک ايبه عنوان 
در را  يرانيافرهنگ و هنر و ران ينام ا  و دا کردهيپ ي، مخاطب جهان و تکان دهنده عيو بد لياص يهنر ک اثريخلق 

ماندگار همچنان  يخلق آثار فرهنگ ين براين سرزميادها  و خاطره ها زنده کرده و به  همگان نشان داده که خاک اي
         .ز استيحاصلخ

 
 


