
- يك خواهر نازنيني پيدا كرديم كه نگو. آنكارا را مي گويم. يك 
تفاهمنامه نوشتيم و آنكارا شد خواهر خوانده تهران. البته ترجيح 
من اين بود كه استانبول خواهر تهران بشود كه به علت موارد 
منشوري فكر كنم رد صالحيت شد! حاال اين خواهرخواندگي چه 
حسن هايي دارد؟ نخستين حسن آن اين است كه دو خواهر چون با 
هم ندار هستند، مي توانند لباس و طال و جواهر به هم قرض بدهند. 
نمي دانم چرا قرض دادن طال به خواهر اينقدر براي امروزي ها عجيب 
به نظر مي رسد؟ مثال همين موضوع انتقال طال از ايران به تركيه كه 
پاي شركت سورينت و آقازاده هاي تركيه را هم به ماجرا باز كرد. 
خدايي اش شما از خواهرتان طال قرض نمي گيريد؟ به آقازاده هاي 
خواهرتان پول توجيبي نمي دهيد؟ پس اين مسائل طبيعي است. 
مسائل طبيعي كه فقط در تهران رخ نمي دهد كه هديه گرفتن 
نمايندگان طبيعي باشد. البته فعال در اين برهه حساس كنوني هديه 
گرفتن در تركيه بيشتر رواج پيدا كرده تا هديه دادن. پس مي بينيم 
كه در تركيه هم به علت تشابه فرهنگي هديه دادن طبيعي است. 
خوب است حاال تشابه فرهنگي داريم. اگر تفاوت فرهنگي داشتيم 
چه بر سر آقازاده هاي تركيه مي آمد؟ ما فكر مي كرديم خاوري و ب- ز 
ديگر آخر مايه داري هستند. اصال فكرش را نمي كردم يكهو سر و كله 

يك نفر به اسم ع – ض پيدا شود كه همه پيش اش كم بياورند. 
- خبر ساده بود. وي چت فيلتر شد. ما براي اين قسمت هيچ 

طنزي نداريم جز بيان اين جمله: روحاني مچكريم !
- واقعا دست آن جوان مبتكري كه نقشه بادهاي سراسر 

زمين را تهيه و ارائه كرد، درد نكند. 
االن خيلي ها در جهان – چرا راه دور 
برويم؟ در همين ايران خودمان – با 
استفاده از اين نقشه مي دانند كه باد 
كي و از چه سمتي مي آيد. دانستن 

جهت باد خيلي موضوع مهمي است. به ويژه براي كساني كه كار 
سياسي مي كنند. نمي دانم چرا يكهو و خيلي االبختكي ياد سعيد 
حجاريان افتادم. حجاريان در تازه ترين اظهاراتش گفته قانون 
اساسي بايد طوري تغيير كند كه دولت اختيار انحالل مجلس را 
داشته باشد. البته حتما منظورش مجلس شوراي اسالمي است 
وگرنه كه هر مجلس ديگري اگر نشود منحلش كرد مختلش 
كه مي توان كرد. خيلي مجالس را سراغ داريم كه به صورت 
خودجوش مختل و منحل شده. اما اينكه چرا حجاريان حاال فيلش 
ياد هندوستان كرده نمي دانم؟ نمي شد در دوران احمدي نژاد 
به اين نتيجه مي رسيد كه دولت حق انحالل مجلس را دارد؟  آي 
فرت و فرت مجلس را منحل مي كرد محمود. هي انتخابات برگزار 
مي كردند. آن وقت مي شد اسم ايران را در كتاب ركوردهاي گينس 
ثبت كرد. -در خبرها آمده بود 90 درصد ازدواج هاي اينترنتي منجر 
به طالق مي شود. تقصيري ندارند بندگان خدا. از بس شبكه اينترنت 
قطع و وصل دارد و هي حرف ها و عكس هاشان فيلتر مي شود 
تازه بعد از ازدواج مي فهمند طرف مقابل به علت فيلترينگ نصف 

حرف هاشان  را  نفهميده. 

       جواد طوسي/ 
از  مح��دود  دس��ته  آن  مي��ان  در 
كارگردان��ان  و  نمايشنامه نويس��ان 
اجتماعي نگر تئات��ر اين دوران،  حس��ين 
كياني يك استثناس��ت. نوع مواجهه او در 
اغلب آثارش با جامعه و انسان و خصايص و 
غرايز دروني اش، »رئاليستي ناتوراليستي« 
است. در وراي نگاه تلخ و معترضانه كياني، 
نوعي تبارشناس��ي تاريخي شكل مي يابد. 
اين دغدغه مندي و واقع نگ��ري او به متن 
نمايشنامه هايش هويتي اينجايي و معاصر 
مي دهد ك��ه در كمتر نمايش��نامه نويس 
اين زمانه مي توان س��راغ گرفت. كياني در 
نمايشنامه »در شوره زار« نسبت به كارهاي 
قبلي اش بيش��تر به فرم و بي��ان نمادين و 
تاويل پذير روي آورده اس��ت. اي��ن كالژ و 
وضعيت مغشوش، با فضاي ثابت نمايشنامه 
)شوره زار مش��رف به يك برج ديده باني( و 
دنياي پريشان و پرعذاب آدم ها همخواني 
دارد. اين جن��س از واقعگرايي اجتماعي را 
قبال در »همسايه آقا«، »اهل قبور«، »همه 
فرزن��دان خانوم آق��ا« و »مش��روطه بانو« 
از حس��ين كياني ش��اهد بوده ايم. اما وجه 
ناتوراليستي كار، بيش از همه در شخصيت 
سرباز با بازي خوب مجيد صالحي متمركز 
شده كه نشانه هاي عيني اش را در گفتار و 
تكيه كالم هاي كليش��ه يي و اعمال و رفتار 
متكي به غري��زه او مي بيني��م. نمونه اش 
صحنه يي است كه سرباز همراه با مشاهده 
درگيري دو زن، يك پي��ت حلبي خالي را 
فشار مي دهد. اما قسمت پاياني نمايشنامه 
كه س��رباز از پله هاي برج ديده باني پايين 
مي آي��د و از آن مرده ه��اي بي كفن و دفن 
سان مي بيند و باالي سر زني كه به او كشش 
داشت مي ايستد و پكي به سيگارش مي زند 
و  دوباره به همان م��كان ثابت و يكنواخت 
خود بازمي گردد، در برگيرنده جهان بيني 
تلخ كياني است. توجه داش��ته باشيم كه 
جلوت��ر از اين صحنه پاياني ك��ه با ريختن 
قوطي هاي خالي كمپوت س��رباز به پايين 
شكل مي گيرد، ش��اهد تصاويري دفرمه از 
چند زن شوربخت و... تخليه شدن مداوم دو 
شخصيت برگزيده كياني يعني معلم تاريخ 
)حسين مراد رستگاري( و مرد نوازنده )امير 
ناصر مهرداد( با بازي احمد س��اعتچيان و 
سينا رازاني هستيم. به تعبير واضح تر، شايد 
»در شوره زار« بهانه و محملي براي تخليه 
شدن خود حسين كياني و بيان حرف هاي 
در دل مانده اش باش��د كه مهم ترينش را از 
زبان معلم تاريخ مي گويد: »اگه بزرگ ترين 
بدبختي مل��ت اينه كه تاريخ��ش را تكرار 
كنه، بزرگ ترين بدبختي م��ا اينه كه اصال 
تاريخم��ون تك��ون نمي خوره، س��فت و 

سخت...«.

از اين ور دنيا، نظريه دادن درباره مسائل مربوطه به اسكار، تحليل 
شرايط، نتيجه گيري و در نهايت خوشحال شدن، ناراحت شدن، 
سورپرايز شدن و... اندكي به نظر سوررئاليستي مي آيد. ما هم كه 
ملت سوررئالي هستيم، پس ادامه مي دهيم... خب ظاهرا امسال قرار 
نيست كسي با لهجه بد هندي يا فرانسوي از »مايكل باركر« و »تام 
برنارد« دو غول پخش كننده »سوني پيكچرز كلسيك« تشكر كند. 
رد شدن دو فيلم »گذشته« اصغر فرهادي و »وجده« هيفاء المنصور 
)عربستان( از فهرست نه تايي آكادمي اسكار، بيشتر از آنكه كيفيت 
يا اهميت اين دو فيلم را زير سوال ببرد، شايد نوعي دهن كجي يا 
بي توجهي به سبك و سياق كار »سوني پيكچرز« باشد. حذف اين دو 
فيلم حتي رسانه هاي امريكايي را هم متعجب كرده است. »هاليوود 
ريپورتر« گزارش انتقادي مفصلي در اين باره تهيه كرده است و از آن 
به عنوان سورپرايز ياد كرده. سورپرايزي كه بيشتر به »سوني پيكچرز« 
برمي گردد تا فيلم تحسين شده فرهادي. اين فهرست، هرچند مايكل 
باركر را هم حسابي به شوك برده و نااميدش كرده، اما درنهايت خود 
هم به اين موضوع اشاره كرده كه فيلم هاي ديگر را نديده. اما دليل 
نرسيدن فيلم فرهادي به فهرست نيمه نهايي چيست؟ تاكنون بيش از 
50 منتقد درجه يك امريكايي از راديكال و دست چپي و راستي گرفته 
تا سرگرمي پسند، فهرست 10 فيلم برتر سال شان را معرفي كرده اند. 
 ،A. V Club، Entertainment Weekly  به جز دو منتقد
استفن هولدن نيويورك تاميز و منتقد روزنامه سن خوزه مركوري، 
ديگر منتقدان گذشته را به فهرست ده تايي خود راه نداده اند. ولي 
فيلمي در عوض فيلم رقيب يعني »زيباي بزرگ« بيشتر از 10 راي 
دارد. البته نكته جالب اينجاست كه هر دو فيلم ذكر شده نامزد بهترين 
فيلم خارجي زبان انجمن منتقدان امريكا )BFCA( شده اند. پس 

اجازه دهيد اين طوري تحليل كنيم كه 
شركت پخش كننده »سوني« كارش را 
بلد است. مشكل از پخش فيلم نيست 
كه اتفاقا فيلم فرهادي به مراتب بهتر 
وينتربرگ  ساخته  »شكار«  فيلم  از 

دانماركي يا »استادبزرگ« ونگ كار-واي پخش و ديده شده است. 
اينكه »گذشته« توسط انجمن منتقدان امريكا و حتي خود فستيوال 
كن حمايت و انتخاب شده هم تاحدي اين استدالل را كه چون فيلم 
ديگر در يك اجتماع ايراني به موضوعاتي چون اختالف طبقاني، 
مذهب و... نمي پردازد، رد مي كند. يعني مشكل اين نيست كه فيلم 
مثال ايراني نيست يا درباره اجتماع ايراني حرف نمي زند. به هرحال چه 
خوش مان بيايد و چه نه، بايد بپذيريم كه هوش برتر )منتقدان درجه 
يك امريكايي( فيلم فرهادي را در حد 10 فيلم برتر سال نمي داند ولي 
اين واقعا بد بودن فيلم را معني نمي دهد. تاثير اين منتقدان به عالوه 
محافل سينمايي،  ميهماني ها و تبليغات و از همه مهم تر موضوع فيلم 
تاثير به شدت مستقيمي بر راي نهايي آكادمي اسكار دارد. بپذيريم كه 
سه فيلم »شكار«، »استادبزرگ« و »زيباي بزرگ« كه اتفاقا اين آخري 
خيلي هنرمندانه تر ذهنيت انسان نسبت به مفهوم گذشته، ناكامي ها 
و گناهان را روايت مي كند، از نظر اهميت در موضوع نسبت به فيلم 
فرهادي بار سنگين تري را بر دوش مي كشند و البته هنرمندان واقعي 
و هنر به جوايز نه اعتقاد دارند و نه نياز. اسكار هم كه هرازچندگاهي 
همه را سورپرايز مي كند، يعني سياستش در اين است. البته شايد 
مقصر آقاي ايوبي عزيز باشند كه براي اسكار فيلم فرهادي البي 
نكرده اند و سوال آخر اينكه فيلم  آقاي فرهادي واقعا چقدر در خود 

ايران مورد حمايت و ستايش دوستان قرار گرفت؟

دانستن جهت باد از نان شب واجب تر است نظاره گر بي رحم شوره زار 
تاريخ

در حاشيه نرسيدن »گذشته« فرهادي به اسكار

سورپرايز اسكار

تاريكخانه رخ به رخ

روايت هاي ناتمام

شهيدي شهرام 
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پرخورم چون افسرده ام، افسرده ام چون پرخورم. اين يك دور باطله كه سال ها طول مي كشه تا به انتها برسه. 
گارفيلد/ پيتر هويت  

طرح: فيروزه مظفري

 يلداي مجازيتيتر مصور

از جانب  كه  افراط گري«  و  عليه خشونت  قطعنامه »جهان  پيش نويس  متحد  ملل  در مجمع عمومي سازمان  ديروز 
رييس جمهور در سخنراني اخير او در نشست عمومي سازمان ملل مطرح شد، با 190 راي مثبت به تصويب رسيد. چنين طرحي 

در ديپلماسي بين الملل و نگاه جهاني به ايران چه تاثيري خواهد داشت؟ و ضمانت اجرايي چنين طرحي چيست؟

جهان بي خشونت

مقابله با 
مصاديق 
خشونت 

استاد روابط بين الملل

در سياست خارجي دو بخش ديپلماسي عمومي و ديپلماسي رسمي مطرح است. در 
ديپلماسي عمومي بر هنجارهاي مثبت تاكيد مي شود كه طرح گفت وگوي تمدن هاي آقاي 
خاتمي و طرح جهان عليه خشونت و افراطي گري در اين حوزه قرار دارد. چنين طرح هايي در 
واقع طرح هاي مثبتي هستند. خصوصا در شرايط فعلي كه به واسطه تنش زدايي هاي اخير و 
همكاري ها و توافقات منطقه يي و دوجانبه از جانب ايران، نگاه جهاني به ما تغيير كرده است. 
اما اگر ديپلمات ها بخواهند در حيطه ديپلماسي رسمي، طرح آقاي روحاني در مقايسه با طرح 
گفت وگوي تمدن ها عملياتي تر شود، بايد اين طرح را با مصاديق خشونت در دنيا و خصوصا 
در خاورميانه تطبيق بدهند. امروز تهديد جدي  در خاورميانه، نزديك شدن تروريست ها به 

حشمت   اهلل  فالحت پيشه

سالح هاي كشتار جمعي است كه عالوه بر كشورهاي منطقه، منافع كشورهاي ديگر را هم تحت تاثير قرار مي دهد. تحوالت 10سال اخير نشان 
داده است كه سالح هاي كشتار جمعي را مي توان تهديدزدايي كرد، از جمله مساله سالح  هسته يي در ليبي و سالح شيميايي در سوريه ولي در اليه 
زيرين خاورميانه از سال 1373 فضايي شكل گرفت كه تحت پوشش ايران هدفي و ايران هراسي، دستيابي تروريسم به سالح هاي مخوف توجيه شد. 
كشورهاي ثروتمند عربي رسما اعالم مي كنند كه مديريت گروه هاي تروريستي را در اختيار دارند از جمله مي  توان به مقاله اخير سفير عربستان در 
انگليس، محمد بن نايف كه در مجله نيويورك تايمز به چاپ رسيد، اشاره كرد. بخشي از اين فضا توجيه ديپلماتيك القاعده از طرف ميانه روهاي عرب 
است و بخش ديگر اعالم برنامه دستيابي به سالح هاي هسته يي كه يكي از شاهزاده هاي عرب به آن اشاره كرد. چنين مصاديقي نشان مي دهد كه 
تروريسم به سالح هاي مخوف نزديك شده است. از نظر من ديپلمات هاي وزارت خارجه مي توانند مانع آن شوند كه قطعنامه تصويب شده، به يك طرح 
نمادين تبديل شود و در مقابل مصاديق خشونت در دنياي امروز، با قدرت ها و سازمان هاي بين المللي همكاري كنند. از آنجا كه ايران باني اين طرح 

است، مي تواند راهبردهاي عملياتي را براي اجراي اين قطعنامه پيشنهاد دهد. 

چهره روز

نماينده مجلس ششم 

پيشنهاد جمهوري اسالمي  ايران به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد جهان بدون 
خشونت كه محورهاي سخنراني آقاي دكتر روحاني در مجمع عمومي در سال جاري را تشكيل داده 
بود، يكي از آرمان هايي است كه بشر براي رسيدن به آن قرن ها در تالش و تكاپوي  خستگي ناپذير 
بوده است. تصويب اين طرح به خوبي نشان دهنده اهميت اين موضوع و نياز جامعه جهاني به مبارزه 
با خشونت در تمامي كشورها و روابط في مابين آنهاست. مبارزه با جنگ، خشونت و درگيري هاي 
مسلحانه در قرن بيستم و پيش و پس از آن، هزينه هاي گزافي را به جهان تحميل كرده است كه با 
وجود پيشرفت هاي تكنولوژيك در دومين دهه قرن بيست و يكم جوامع را با شرايط نگران كننده  
و خطرناكي در مناطق مختلف روبه رو كرده است. نه تنها در كشورهاي درحال توسعه، بلكه در 

الهه كواليي

كشورهاي پيشرفته هم افراط گري و موج خشونت به يك نگراني مهم تبديل شده است. اينكه حتي جريان هاي افراطي از جوامع پيشرفته، در سوريه حضور 
دارند، نمونه يي از اين گرايش به خشونت در سراسر جهان است. توجه و اقبال جامعه جهاني به اين پيشنهاد، براي ايجاد جهان عاري از خشونت، همان گونه 
كه نياز جامعه جهاني است، در حوزه داخلي كشورها ايجاد روش ها و اعمال سياست هاي عليه خشونت و مبارزه با آن را الزامي مي سازد. همان طور كه در ماده 
14 اين قطعنامه آمده است، دبيركل سازمان ملل بايد بتواند تا دو سال ديگر، اقدامات عملي اين نهاد را به جهان ارائه كند و اين بدان معناست كه رهبران 
كشورهاي عضو بايد بتوانند در وهله اول رويكردها و روش ها و سياست هاي ضد خشونت را در داخل كشورها اجرا كنند. حمايت از بخش آسيب پذير 
جامعه، خصوصا زنان و كودكان كه هدف اعمال خشونت هاي گوناگون قرار مي گيرند؛ تكليفي است كه به عهده تمامي كشورهاست؛ به ويژه براي ايران 
كه خود اين طرح را ارائه كرده است. تكليفي كه حتي فراتر از متن قانون اساسي كشورهاست و يك الزام و تكليف جهاني است. دولت آقاي روحاني هم بايد 

بتواند ظرف دو سال، پيش و بيش از ديگر كشورها پايبندي و تقيد خود را به روش هاي مبارزه با خشونت در حوزه هاي مختلف به نمايش بگذارد. 

الزامي فراتر 
از قانون 
اساسي
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همايون شجريان در جلسه يي كه در خانه موسيقي برگزار شد، از رويكرد 
تلويزيون در قبال نشان ندادن آالت موسيقي انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، در اين 
جلسه همايون شجريان، خواننده و مدير شركت »دل آواز« گاليه هاي خود را درباره 
رعايت نشدن قانون كپي رايت بيان كرد و گفت: در يك دوره زماني همه ناشرين 
جمع شدند و با رييس پليس وقت جلساتي گذاشتند و خواستند كه در كنار مبارزه 
با فيلم هاي مستهجن جلوي كپي موسيقي هم گرفته شود تا شركت ها ضرر نكنند. 
اما نتيجه يي حاصل نشد. بعدها خودمان وكيل گرفتيم كه آن هم نتوانست كار را 
دنبال كند. شجريان همچنين به پخش نشدن تصوير ساز در تلويزيون اشاره كرد 
و گفت: رسانه ملي كه مي تواند نقش بسياري داشته باشد ساز را نشان نمي دهد اما 

اگر نشان بدهد، موسيقي در اين سرزمين دگرگون مي شود. در برنامه »دستان« 
هم كه به موسيقي مي پردازد يك گلدان جلوي نوازنده مي گذارند. وي در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: موضوع بعد اين است كه ما نمي دانيم كه خانه موسيقي 
تا چه حدي قدم جلو مي گذارد و براي رسيدن به مطالبات هنرمندان تا چقدر 
هزينه خواهد پرداخت. در اين جلسه چهره هايي چون عليرضا قرباني، تهمورث 
پورناظري، علي قمصري، سهراب پور ناظري، هوشنگ كامكار و جمعي از مسووالن 
موسيقي عالوه بر موارد انتقادي، مسائل مختلفي در رابطه با موانع و مشكالت 
جامعه موسيقي و انتظارات جوانان و راهكارهاي رسيدن به اجراي دقيق قانون 

حمايت از حقوق مولف ومصنف )كپي رايت( رامورد بحث و بررسي قرار دادند. 

 انتقاد 
همايون 

شجريان از 
نشان ندادن 

 ساز 
در تلويزيون

يادداشت اول

    حامد صرافي زاده/ 
روز گذشته وب سايت »ايندي واير« در خبري اعالم كرد كه فيلم »گذشته«، ساخته 
اصغر فرهادي، در مرحله دوم بررسي براي حضور در مراسم اسكار و نامزدي در رشته 
بهترين فيلم خارجي زبان )و احتماال ديگر رشته ها( آراي الزم را به دست نياورد و متاسفانه 
در جمع انتخاب هاي نهايي حضور ندارد. نخستين حسي كه شايد پس از خواندن اين خبر 
به ما ايراني ها و البته تهيه كننده ها و پخش كننده هاي فرنگي منتقل مي شود حسرتي همراه 
با شگفتي است. حس دوم پس از شنيدن اين خبر، اما جست وجو براي چرايي اين انتخاب 
نشدن است. امري كه توضيح آن براي يك ناظر بيروني و كسي كه در جمع انتخاب كننده ها 
نبوده كار چندان آساني نيست. توضيح اين انتخاب نشدن در قالب يك يادداشت شايد بيشتر 
سمت و سو دادني منطقي و عقالني كردني اتفاقي است كه در واقع با موضوعاتي چون سليقه، 
حد انتظار، توقع و احساسات گره خورده است.  به دشواري بتوان متر و معياري همه  گير 
 و همه پسند پيدا كرد كه موفقيت ها و شكست هايي مربوط به آثار سينمايي را توضيح دهد. 
 »جدايي... « در مقايسه با »گذشته« از هر نظر در رتبه يي باالتر قرار  گرفت. فيلم پيشين 
فرهادي پيش از برنده شدن اسكار و گلدن گالب سال 2011، خرس طاليي جشنواره برلين 
را از آن خود كرده بود و گروه بازيگرانش هم برنده جايزه  ديگري از همان جشنواره شده بودند. 
»جدايي...« پس از برلين بيشتر و بيشتر ديده شد و به تدريج ابعاد غول آسايي پيدا كرد. منتقدان 
انگليسي و امريكايي در روزنامه هايي چون گاردين و اينديپندنت و... فيلم را به طرز غريبي مورد 
ستايش قرار دادند. فيلم در انتخاب نهايي سال 2011 مجله هاي ويليج ويس و سايت اند ساوند 
در رتبه دوم و در انتخاب مجله فيلم كامنت در رتبه چهارم برترين فيلم سال قرار گرفت. در 
همان سال خود اصغر فرهادي در مقام فيلمنامه نويس در رتبه دوم و در مقام كارگردان به عنوان 
سيزدهمين كارگردان برترسال ويليج ويس انتخاب شد. امتياز فيلم در سايت متاكرتيك 95 
از 100 و در سايت اي ام دي بي 4/8 از 10 بود. اين ميزان توجه و شور و غوغا )كه منتقدي 
مثل جاناتان رزنبام را هم به صدا درآورد( هرگز درباره »گذشته« تكرار نشد. موفقيت فيلم 
تازه فرهادي در جشنواره كن با وجود جو مثبت پيرامون فيلم، تنها به تصاحب جايزه بهترين 
بازيگر زن محدود شد. در فهرست سي فيلم برتر سال 2013 مجله سايت اند ساوند نشاني از 
اسم »گذشته« نمي بينيم و فيلم در انتخاب مجله هاي فيلم كامنت و ويليج ويس در رتبه هاي 
چهل و سي ونه قرار گرفته است. امتياز فيلم هم در سايت متاكرتيك 84 از 100 و در سايت 
اي ام دي بي 8/1 از 10 شده است. )كه البته شايد تفاوت معناداري با »جدايي... « نداشته باشد.( 
اعداد و ارقام باال اما در نهايت تنها نشان دهنده برتري »جدايي...« در نظر منتقدان و مخاطبان 
بوده و همين. »گذشته« شايد فاقد جاه طلبي ها و جلوه فروشي هاي مرعوب كننده از جنس 
»استاد بزرگ« )ونگ كارواي( و»زيبايي بزرگ« باشد اما بي شك به لحاظ اجرايي از فيلم 
مستندنما و بي اندازه ساده »يك بخش از زندگي يك اوراقچي« )دنيس تاناكويچ(، كه حال در 
جمع نه فيلم پاياني قرار گرفته اند، حرفه يي تر است. جدا از سليقه كه به سختي بشود توضيحش 
داد، شايد برتري »جدايي... « بر »گذشته« به اين برمي گشت كه فيلم در تمام ابعادش با روحيه 
ايراني گره خورده بود و اصالت و شوري يگانه داشت. انتخاب نشدن گذشته براي اسكار اتفاق 
فرخنده يي نيست و ما ديگر انتظار و شادي دوسال پيش را تجربه نخواهيم كرد. اتفاق عجيبي 
نيفتاده و شايد تنها نكته مثبت اين ماجرا اين باشد كه اميدوار باشيم اصغر فرهادي در فيلم 

بعدي اش فصل جديدي را آغاز كند و به مسير ديگري برود.

با مهر به »گذشته« بنگر




