
  

 »و انسانِ درموقعیت روشندهف«

  
دوم است  خوشحال شدم. بار قتاًیحق» فروشنده« لمیبه خاطر ف ن،ینازن يِاسکارِ اصغر فرهاد ةزیخبر کسب جا دنِیاز شن

  .ندیآفر یافتخار م ن،یزم رانیفرهنگ و هنرِ ا يو برا ابدی یبزرگ دست م تیموفق نیبه ا يکه فرهاد
 يو فراخنا عدالت يتنگنا« ،»یال ةبه دربار یاخالق ینگاه«منتشر کرده ام؛  يفرهاد ينمایس ةکنون سه نوشتار دربار تا

ب . از بخت بلندم، نوشته ام در با»يفرهاد ينمایس يِخاکستر يانسانها«و  »نیمینادراز س ییجدا« لمی، ناظر به ف»اخالق
د با متعد يو گفتگوها دارید قیکه مجال و توف يا یشد؛ دوست يبا جناب فرهاد امیو دوست ییاسباب آشنا ،»یال ةدربار«
در ذهن جوال و جستجوگر و نا آرام  یلیاص يِوجود يهابودم، فراهم کرد. مسائل و دغدغه رانیکه ا يرا، روزگار شانیا

 ،»یخودکش« ،»انتیخ« ،»خششعفو و ب«، »شر ۀمسئل«چون  یمشغولِ مقوالتهاست او دلکند؛ سالیخلجان م يفرهاد
 .. است و آنها را در آثارش»تیانسانِ در موقع« ،»اریجبر و اخت«، »اخالق و حقوق انیتقابل م« ،»یتعارضات اخالق« ، »دروغ«

  کشد... یرمیبه تصو
و  دارد تیو مرکز تی، محور»تیانسانِ درموقع«دارد، اما  تیو خشونت موضوع ي، هر چند تجاوز و تعد»فروشنده« در

 رمردیپ ۀبرئت ینه در پ ياست و تخته بند زمان و مکان. فرهاد طیکه محصول شرا یکند؛ انسان یها نمرا ر يفرهاد بانیگر
 يایتصادف ها و اموریدگیچیها و پتیو محدود طیو رماننده؛ بلکه، شرا یرانسانیعمل غ نیا غِیتبل یمتجاوز است ونه در پ

 ییهاوابط انسانکنند؛ ریم فاینقش ا م،یپنداریاز آنچه م شیب یبس ،یکشد که در مناسبات و روابط انسانیم ریرا به تصو
کنشها و  یبر برخ دیمجسم. هر چند نبا یِو پلشت طانیو نه ش ندیاز خطا يو بر سیو متوسط الحال که نه قد يخاکستر

هم دست کم آنها را قابل ف ،ییو کنشها ماتیتصم نیبروز چن ۀو زمان نهیمل در زمأحال، ت نیزد؛ در ع دییرفتارها مهرتا
  را ژرفتر.... یانسان يو توبرتو دهیچیکند و درك ما از عالم پیم

عوت د ،يو انوشه انصار ياز انتخاب و يگفت: هدف فرهاد» اسکار« پس از مراسمِ  يدر کنفرانس خبر ينادر روزیف
ند، رنگ خواهد شده ا میترس یر عالم انسانکه د ییاز مرزها یبرخ م،یکن نیاز فضا بوده؛ که اگر چن نیبه زم ستنیبه نگر

 نیتگنشتاینظر کردن در جهان از مرز عالم، آنچه و ایبه جهان از فضا  ستنِیاست؛ نگر يزیو اخگرِ تامل برانگ رتیباخت. بص
 نیدر ا ،ییدور شدن. تو گو يکرد، خالف آمد عادت عمل کردن است و هم نورد افقها یم ریتعب »ياز وجه ابد«از آن به 

 رامونیدر جهان پ یانسان طدر مناسبات و رواب يبلند يو از باال» از سر ربوه « کشد و  یبر چشم م يفرد سرمه ا ت،یوضع
در آن،  است و» حادثه عشق« که از جنسِ  یکند؛ نگاه یفهمد و معنا م یو م ندیب یم يگریکند و آنها را به نحو د ینظر م

وع درعالم که کثرت و تن یشود؛ نگرش یبرجسته م يخاکستر يانسانها رِیناپذ زیگر يها تیو گرفت ها و محدود ریگ
ها و نزاع ها و خصومت ها و برافروخته  یاز جوش و خروش ها و خط کش يریو کث ردیپذ یم وکشد  یرا بر م یانسان

  »...ما نگاه چ،یما ه« برد، که:  یکند و به محاق م یوجه م یشدن ها را ب
ه خود هستم، ب يچون اصغر فرهاد یو خلّاق قیهموطن هنرمند خوشفکر و خوش نام و خل نکهیاز ا ،یرانیا کیعنوان  به

 بالم. یم


