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  دوستان سپاس و سالمم را بپذيريد
وقتی از من خواسته شد که امشب در سپاس از انسانی که عمری را درراه اعتقاد به ھنر از سر گذرانيده کالمی بگويم، 

  حيران ماندم که چه بگويم؟
وردم تصاويری که من بياد آ. ناچارا کندو کاوی در دانستنيھای گذشته و جست و جويی در قابھای قديمی خاطره ھا کردم

در نوجوانی از ايشان در خاطر داشتم پيوسته تصوير انسان پرخاشگر جنگجويی بود که ھميشه مشت و ضربه را بر 
مسالمت ترجيح ميداد و جواب ھر کالم را با فرياد و آن ھم با آن قامت رشيد و گره ابروان تصوير زيبا ولی ترسناکی از 

بود که نه ھميشه از سر عطوفت و انسانيت بلکه کامال برخالف آن و از راه تھديد و  مرد سنتی ايرانی در ذھنم ساخته
  . زور اعاده و احقاق حق ميکرد

و " وارتيه آخوندی"با ديدن سريال فيلمھای . انقالب از راه رسيد و ھرکدام از ما به مھاجرتھای ناخواسته تبعيد شديم
حساسات مختلفی از تآثرو مضحکه در درونم ريشه دوانيد نھايتا شناسايی زوايای ديگری از شخصيت اين بازيگر ا

حال زمان درگيری احساسات قديمی با احساس جديد کنجکاوی بود تا باالخره . تصوير پرخاشگر قديمی کم رنگ تر شد
يش داوری آن روز اتفاق رسيد و بوسيله دوست عزيزی که ديگر در ميان ما نيست با اين مرد چند چھره ذھنم و با تمام پ
  .ھايم روبرو شدم از آن روز تا به امروز فقط و فقط شرمنده آن احساسات نگفته و آن شناسايی ھای غلط  ھستم

در پس آن ذھنيات نادرست با انسانی متواضع که ھرگز برای کمک و رسانيدن پيامی انسانی لحظه ای غفلت نميورزد 
دريافتم که چگونه ميتوان از انسانی عاطفی، خشنی بی عاطفه و يا اندک اندک مفھوم واقعی ھنر بازيگری را . آشنا شدم

شخصيتی مادی و بی صفت نمادی از مھربانی و بخشندگی آفريد و قضاوت من و من ھا چگونه ميتواند با قدرت 
 .بازيگری بازيگر، رنگھا و معانی مختلف بگيرد تا بدانجا که از شخصيتی متنفر و يا بنده صفات انسانی اش شويم

 
 


