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هادی محمدیان) پویا نما(حسین یاری)بازیگر(ابوالقاسم طالبی)فیلمساز(

صفحه 8
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 

۱۷ ذیحجه ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۴۴۵

بیش از یک دهه است که در چنین 
روزهایی بحث و جدل برای انتخاب یک 
فیلم جهت معرفی به مراســم اهدای 
جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمای 
آمریکا و بخش فیلم های غیرانگلیسی 
زبــان آن ، معمول شــده و یا اینکه 
شاهد اعتراضات و انتقادات بعدی پس 
از انتخاب فیلم مذکور هستیم. اگرچه 
تمام این تالش های یک دهه مذکور ، 
تنها دو بار نتیجه داده و باعث شد در 
سال 1378 )1997( فیلم »بچه های 
آســمان« )مجید مجیدی( در میان 
پنــج فیلم کاندیدای اســکار بهترین 
قرار  )غیرانگلیسی زبان(  فیلم خارجی 
گرفته و برای نخستین بار یک فیلمساز 
ایرانی رســما به سالن »کداک تیاتر« 
لس آنجلس راه یابد و یک بار هم با فیلم 
»جدایی نادر از سیمین« تا دریافت این 

جایزه هم پیش رفتیم.
اما هنوز معلوم نیست، آنهایی که 
هر ساله دســت به انتخاب فیلم برای 
معرفی به مراسم اسکار می زنند تا چه 
حد از سازو کار آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی آمریکا و روابط حاکم بر آن 
و اساسا فضای مسلط بر سینما و هنر 
آمریکا و در اینجا به طور ویژه هالیوود 
اطالع دارند. )چون مراسم اسکار یک 
نمایش صرفا هالیوودی اســت و هیچ 
ارتباطی با سینمای مستقل یا هنری 
آمریکا نــدارد(. از طــرف دیگر عدم 
آشنایی با چنان فضا و سازوکاری مثل 
این اســت که انتظار داشته باشیم در 
مراســم »MTV awards«  مثال فیلم 
دیوید لینچ جایزه اول را کســب کند 
! یا در جشــنواره کن، نخل طالیی به 
فیلمی همچون »اسپایدرمن«  برسد!! و 
یا برای جشنواره ساندنس، فیلم »برباد 

رفته« را بفرستیم!!!
پس قبل از هرموضوعی بایستی با 
ماهیت مراسمی مانند اسکار آشنایی 
داشته باشــیم. طبیعی است که این 
آشنایی بستری کامال علمی و آکادمیک 
دارد و از هر گونه قضاوتی درباره خوب 
یــا بد بودن آن می پرهیــزد. بنابراین 
صــرف نظر از مثبت یــا منفی بودن 
چنین مراسمی واقعیت این است که 
مي توان مراسم اعطاي جوایز اسکار را 
جهاني ترین شکل یک نمایش محلي 
دانست که با پروپاگانداي قدرتمندترین 
رسانه هاي بین المللي به هواخواهان و 
عالقمندان سینما در سراسر کره زمین، 

نسبت سینمای ایران با مراسم سینمایی اسکار چیست؟
این ســوال از این جهت مهم می نماید که »اســکار« پدیده ای مربوط به 
فرهنگ، تمدن و کشــوری دیگر است اما طی سال های اخیر برای ما اهمیتی 
بیش از مردم کشــور محل برگزاری این مراســم یافته است. به طور معمول، 
در دو مقطع زمانی خاص، مراســم اسکار به صدر دغدغه های اهالی سینمای 
ایران می آید؛ یک بار، اواخر شهریور که در این مقطع زمانی، شورایی در بنیاد 
ســینمایی فارابی شکل می گیرد که تعدادی فیلم را به عنوان نامزد حضور در 
اسکار معرفی می کند و سپس برخی از این فیلم ها خط می خورند و در نهایت 
یک فیلم انتخاب می شود. در این دوره، رسانه ها و کارشناسان به جنب و جوش 
می افتند و هر کسی از ظن خودش، درباره الیق ترین فیلم برای راهی شدن به 
اســکار نظر می دهد. یک بار هم موقع برگزاری این مراسم در ماه اسفند، همه 

هوش و حواس جامعه سینمایی ما به لس آنجلس جلب می شود.  
پرسش درباره این شوق و توجه اهالی سینمای ایران، از مسئوالن عالی رتبه 
ایــن حوزه گرفته تا هنرمندان و عالقه مندان عادی به اســکار، یک مســئله 
فرهنگی و اجتماعی اســت. به بیان دیگر، شیفتگی و وابستگی به اسکار، یک 
سائق فرهنگی و اجتماعی است که در قالب یک سلیقه سینمایی بروز می یابد. 
به همین دلیل هم بحث درباره این مســئله، نباید و نمی تواند در حیطه نقد و 
نظر صرفا سینمایی محدود بماند. به ویژه اینکه این مسئله در سال های اخیر 

برجستگی بیشتری یافته است.
عده ای مســئله را خیلی ســاده معرفی کنند. آن ها می گویند که اســکار 
مهم ترین رویداد سینمایی جهان است و مطرح شدن نام ایران در این مراسم 
برای ما یک افتخار اســت. اما همین گروه، خودشان کامال می دانند که اساسا، 
مراســم اسکار یک رقابت صرفا آمریکایی است که تنها نوع خاصی از سینما و 
سینماگران امکان راهیابی به آن را دارند. به همین دلیل هم با یک مرور کامل 
بر برگزیدگان همه ادوار این مراســم، می توان جای خالی بسیاری از فیلم ها و 
هنرمندان بزرگ و مانای تاریخ سینمای جهان را احساس کرد و برعکس؛ چه 
بسیار فیلم ها و افرادی که در این مراسم جایزه گرفتند اما امروز هیچ یاد و نامی 

از آن ها در ذهن مردم نیست. 
تالش برای اثبات یا رد ماهیت و هویت ایدئولوژیک مراسم اسکار و دخیل 
بودن فعل و انفعاالت سیاسی در انتخاب های این مراسم، یک مجادله بیهوده و 
حشو است. چه اینکه، سینما اساسا موجودی ایدئولوژیک است. این سخن یک 
شــخصیت انقالبی یا ضدسینمای هالیوود و اسکار نیست، بلکه نوشته »رابرت 
استم«، نویسنده و منتقد فرانسوی در کتاب »مقدمه ای بر نظریه فیلم« است. 
همــان کتابی که یکی از مهم ترین منابع تحصیل و تدریس ســینما در ایران 
محســوب می شود. این روشنفکر فرانسوی تأکید می کند که »تاریخ فیلم و به 
طبع، نظریه فیلم را در دیدگاه کلی ، باید در سایه رشد ملی گرایی ای مالحظه 
کرد که در آن، سینما تبدیل به وسیله راهبردی برای تصورات و افکار ملی شد.« 
و ادامه می دهد: »آغاز ســینما دقیقا مصادف با اوج امپریالیسم بود ... سینما ، 
روایت و نمایش را با هم تلفیق کرد تا داستان استعمار را از دیدگاه استعمارگر 
تعریف کند. پس ســینمای غالب، تاریخ را به نفع فاتحان تعریف کرده اســت؛ 
فیلم هایی که در آن ها اقدامات استعماری ، به عنوان مأموریتی انسان دوستانه 
و مدنی، جنبه آرمانی پیدا می کند. انگیزه چنین مأموریتی، شــوق به زدودن 
بیماری، غفلت و استبداد است. این تصویرسازی های منفی که اساسا از پیش 

برنامه ریزی شده بود، کمک کرد تا اقدامات امپریالیستی که به بهای جان و انقیاد 
انسان ها تمام می شد، توجیه منطقی بیابد... تماشای فیلم برای بیننده اروپایی 
باعث برانگیخته شــدن حسی از وابستگی ملی و امپریالیستی می شد، ولی در 
تماشاگر مستعمراتی حس دوسویه و عمیق توأم با همذات پنداری منحرف ایجاد 
می کرد؛ حسی همراه با تنفری عمیق که روایت سینمایی در او برمی انگیخت.«

نکته مهم این اســت که طیف شیفته اسکار، ســایر پیروزی های ملی را 
نادیده می گیرند. هنوز فراموش نکرده ایم که یکی از فیلمســازهای متعلق به 
جبهه سینمای شبه روشنفکری که مدتی نیز مسئولیت دولتی داشت، درباره 
اهمیت کسب جوایز جهانی و ازجمله اسکار توسط اصغر فرهادی، نوشته بود که 
کارگردان »جدایی نادر از سیمین«، »نماد غرور از دست رفته ایرانیان است«)!( 
این سخن درســت در روزهایی بیان شد که ایران در اوج کسب موفقیت های 
علمی و ورزشــی بود. اما فیلمساز مدعی روشنفکری ، همه افتخارات را نادیده 
می گیرد و تنها کســب جایزه در یک مراسم آمریکایی را راهی برای »بازیابی 
اعتبار ایرانیان در ســطح جهان« معرفی می کند! نظر این کارگردان و مسئول 
سینمایی، چکیده همه دالیل مربوط به شیفتگی به اسکار است. نگاهی که بین 
روشنفکران سایر جوامع، به هیچ وجه وجود ندارد. کافی است تا فقط به برخی 
از این دیدگاه ها مراجعه کنیم. به طور مثال، لوئیس بونوئل، که از او به عنوان 
رهبر جنبش سورئالیســم آوانگارد در تاریخ سینما یاد می شود، درباره اسکار 
گفته بود: »هیچ چیز به اندازه بردن اسکار از نظر اخالقی برای من منزجرکننده 
نیست.« وودی آلن که بسیاری از اهالی سینمای ما، او را روشنفکرترین فیلمساز 
هالیوود می دانند هم گفته بود که برگزارکنندگان اسکار، سیاسی و اهل معامله 
و مذاکره هســتند. او حتی ایده جوایزی چون اسکار را احمقانه توصیف کرده 
است. داستین هافمن، بازیگر صاحب سبک و معتبر سینمای آمریکا نیز گفته 
بود؛ جایزه آکادمی، زشت و ناپسند و کثیف است و هیچ تفاوتی با یک مسابقه 
ملکه زیبایی ندارد. جورج ســی اسکات، بازیگر فیلم هایی چون »دکتر استرنج 
الو« و »بیلیارد باز« هم نظرش این بود که اســکار یک شوی عمومی، با ایجاد 
تعلیقی ســاختگی برای اهداف اقتصادی، آزاردهنده، غیرمتمدنانه و ذاتا فاسد 
است. نشریه ایندیپندنت در سال 2004 میالدی و همزمان با برگزاری هفتاد 
و ششــمین دوره اسکار، نوشته بود: »جایزه اسکار که در هالیوود برای تشویق 
فیلم های خوب و مقابله با فیلم های نامطلوب پیشــنهاد شد امروزه جایزه ای 
غیردموکراتیک ، نامشروع و مزخرف و در حال نابود کردن صنعت سینماست... 
نکته جالب اینجاســت که برگزیدگان این نمایش آمریکایی ، به دالیل سیاسی 
انتخاب می شوند ولی حق ندارند درباره سیاست حرف بزنند. آکادمی هنرهای 
تصویر متحرک که برگزار کننده این نمایش آمریکایی است به موسسه ای تبدیل 

شده تا صاحبان صنعت سینما بتوانند منافع خود را ارضا کنند.« 
ماجرای شیفتگی برخی از جریان های فکری، رسانه ای و دولتی در کشور 
ما به اسکار، در چارچوب نظریات فرهنگی و انسان شناسی »بیگانه گرایی« قابل 
شناسایی است. نظریه ای که از قرون وسطی تا قبل از انقالب صنعتی، در میان 
اندیشمندان غربی، رواج فراوانی داشت. بیگانه گرایی به مجموعه گرایش هایی 
اطالق می شد که دیگری )تمدن های دیگر( را شگفت آور می دانست. این گرایش، 
در آن دوران، برخی از متفکران و نویسندگان غربی، مشرق زمین را محل تجلی 
همه آرمان ها و زیبایی ها و رویاها تصور می کردند. اما امروز این تصور بیگانه گرا، 
معکوس شده است. به طوری که در بین روشنفکران برخی از کشورهای جهان 
ســوم –به ویژه در کشــور ما- نوعی حیرت و شگفت زدگی نسبت به هر آنچه 
در ینگه دنیا می گذرد ، غالب شده است. نوع مواجهه شبه روشنفکران و برخی 

از مسئولین فرهنگی ما با مراسم اسکار نیز مصداق بارز چنین گرایشی است.
ای کاش، اهالی ســینمای ما، از مســئولین عالی رتبه این عرصه گرفته تا 
هنرمندان و منتقدان، در مواجهه با مراسم اسکار، حداقل روشی همچون مارلون 
براندو را در پیش می گرفتند. همو که وقتی برای فیلم »پدرخوانده« برنده جایزه 
اســکار سال 1973 شــد، یک نوجوان سرخپوست را به این مراسم فرستاد تا 
بیانیه براندو در اعتراض به ظلم و بی عدالتی به سرخپوست ها را بخواند. براندو، 

تأثیرگذارترین و پررنگ ترین حضور ممکن در اسکار را داشته است.

مبانی نظری نسبت سینمای ایران با اسکار

ماجرای شیفتگی ما
 به یک نمایش آمریکایی

آرش فهیم

نگاهی به چالش های انتخاب فیلم ایرانی برای مراسم اسکار یک فستیوال فراقاره اي نمایانده شده 
اســت در حالي که حدود 96 درصد 
کل جوایز آن، تنها به آثاري اختصاص 
دارد که محصول آمریکا و انگلیسي زبان 
هســتند و در زمان و مدت خاصي در 
ســینماهاي لس آنجلس بــه نمایش 
درآمده اند و فقط چهار درصد بقیه به 
فیلم هاي دیگر کشورها تعلق دارد که 
آنها هم اگر بخواهند در سایر رشته ها 
غیر از بخش فیلم های خارجی، حتما 
بایستي در همان زمان و مدت خاص در 
یک یا چند سالن سینماي لس آنجلس، 
اکران عمومي یافته باشند. چنانچه در 
هر سال بسیاری از فیلم های آمریکایی 
بــه دالئل مختلف از جمله نداشــتن 
پخش کننــده قوی، در ســینماهای 
لس آنجلس به اکــران در نیامده و در 
نتیجه از قضاوت اعضای آکادمی اسکار 

دور می مانند. 
به همین دلیل بــوده که همواره 
در طول تاریخ ســینما، بســیاري از 
شاهکارهاي این هنر در مراسم اسکار 

مطرح نشده اند.
مسلمي  شــاهکارهاي  في المثل 
)سرگئي  »الکساندرنوســکي«  مانند: 
آیزنشــتاین(، »زمیــن« )الکســاندر 
داوژنکو(، »اگتسومونوگاتاري« )کنجي 
میزو گوچي(، »پاترپانچالي« )ســاتیا 
جیت راي(، »رم شهر بي دفاع« )روبرتو 
روسلیني(، »قاعده بازي« )ژان رنوار(، 
»زیر بام هاي شــهر« )رنه کلر(، »روز 
برمي آید« )مارســل کارنه(، »حفره« 
)ژاک بکــر(، »اورفــه« )ژان کوکتو(، 
»یک محکوم به مرگ مي گریزد« )روبر 
برسون(، »ام« )فریتس النگ(، »اردت« 
)کارل تئودور درایر(، »داستان توکیو« 
)یاســاجیرو ازو(، »از نفــس افتاده« 
)ژان لوک گدار(، »هیروشــیما، عشق 
من« )آلــن رنه(، »لوالمونتز« )ماکس 
افولــس( و ... هیچگاه مدنظر آکادمي 

اسکار قرار نگرفتند.
از طــرف دیگــر حجم و شــدت 
و  بــزرگ  کمپاني هــاي  تبلیغــات 
رسانه هاي عظیم )که در تیول همین 
کمپاني هاست( مهم ترین و اساسي ترین 
عنصر مدنظر قرار گرفتن و قضاوت روي 
فیلم ها از ســوي اعضــاي آکادمي به 
نظــر مي آید. امتیازي که طبعا نصیب 
محصوالت همان کمپاني ها مي شــود 
و از همین رو آثار ســینماي مستقل 
معموال هیچ گونه ســهمی در نظرگاه 

اعضاي آکادمي ندارند. 
به جز همــه اینها، یافتن خطوط 
مشخص تفکر و ایدئولوژی آمریکایی 
)که توسط رسانه های این کشور ساخته 
و القاء می شود( در میان فیلم های هر 
ســال این مراسم کار چندان دشواری 
نبــوده و مطلب پوشــیده ای به نظر 
نمی آید )حتی رسانه های خود آمریکا 

بارها اذعان داشته اند(.
زمانی که فکر تاســیس آکادمی 
علوم و هنرهای ســینمایی آمریکا به 
ســال 1927 در یک مهمانی شام در 
خانه »لویی بی مه یر« ، رئیس کمپانی 
مترو گلدوین مه یــر مطرح گردید و 
قرار شد این آکادمی عالوه بر وظایف 
دیگر،همه ســاله تعــدادی هم جایزه 
به محصــوالت کمپانی های آمریکایی 
بدهد، اساسا نمایشی برای محصوالتی 
از این کمپانی ها مدنظر بود که عالوه 
بر دارا بودن نوعی ساختار به اصطالح 
کالسیک سینما )ســاختار کلیشه ای 
هالیــوودی(، بــه نحــوی ایدئولوژی 
آمریکایــی را ) با همــه خصوصیات 
تاریخــی و سیاســی و فرهنگی اش ( 
تبلیغ نماید و اینکه کمپانی ها در رقابت 
با یکدیگر، هر یــک تا کجا می توانند 
در صنعت ســاخت این دسته فیلم ها، 
ابتکار بزنند و با ابزار و وسایل و امکانات 
پیشرفته تر، صحنه های خارق العاده تری 
را جلوی دوربین ببرند و بدین وسیله 
صنعت ســینمای هالیوود را توســعه 
دهند.در چنیــن وادی ، به هیچ وجه 
هنر سینما مطرح نبوده و نیست، بلکه 
آنچه مد نظر بنیانگذاران آکادمی قرار 
داشت، استعداد سر و کله زدن با تولید 
و استفاده از ابزار و تکنولوژی برای به 
تصویر کشیدن شمایی از یک قهرمان 

آمریکایی بود که هر زمان در شکل و 
قواره ای نمایان می شد.از مراسم اسکار 
بیش از آنچه گفته شد نمي توان انتظار 
داشت. اما متاسفانه قدرت رسانه هاي 
غربي آنچنان است که حتي در همین 
کشور خودمان آن را به عنوان مهم ترین 
اتفاق سینمایي سال جلوه گر می سازند! 
مراســمي که نه تنها سینماي ما بلکه 
سینماي هیچ کشــور دیگري به جز 
آمریکا در آن ســهم خاصــي ندارد و 
ما دلخوشیم به همان یک فیلمي که 
ســال ها در انتظار اعالم نامش توسط 
یکي از مجریان این مراســم به عنوان 
نامزد جایزه اسکار مانده ایم! دلخوشي 
که البته به همه کشــورها و ملت هاي 
دیگر هم تحمیل شــده و یک مراسم 
محدود محلي بــه عنوان جهاني ترین 
فستیوال سینمایي تبلیغ گردیده است.

متاســفانه آنچنان که تاکنون از 
فیلم هــای منتخب ایرانــی برای این 
مراسم حاصل می شود، به نظر نمی آید 
در میــان اغلب انتخاب گــران، وقوف 
کاملی به فضای یاد شده وجود داشته 
اســت. اگرچــه واضح اســت ، از هر 
فرصت و امکانی برای تبلیغ فرهنگ و 
ارزش های ایرانی به دنیا بایستی بهره 
گرفت اما گویا دوستان هیئت انتخاب 
فیلم برای مراسم اســکار، چندان به 
ملزومات چنین مراسمی عنایت ندارند. 
وگرنه چگونه می توان برای نمایشی که 
تبلیغات و پخش کننده قوی آمریکایی 
و اکران مناسب، حرف اول را می زند،  
فیلمــی را معرفی کرد که هیچ یک از 
امکانات فوق را در اختیار ندارد. مانند 
این است که یک تیم فوتبال را علی رغم 
تمامی شایستگی هایش، بدون شرکت 

در بازی هــای مقدماتــی، روانه جام 
جهانی کنیم!! 

از طــرف دیگــر در حالــی که 
رســانه های حاکم برآمریــکا مملو از 
اکاذیــب و اراجیف علیــه فرهنگ و 
ارزش های ایرانی هســتند، اساسا چه 
اصراری بــر انتخاب هیئت و برگزاری 
جلسه و صرف وقت و هزینه و سرانجام 
انتخاب فیلمی جهت شــرکت در یک 
نمایش صرفا هالیوودی اســت؟ )که 
تازه پس از آن، وقت و نیروهای زیادی 
صرف بحث های بی پایان بعد از انتخاب 
می شود که به نظر نمی آید اصال چنین 
موضوعی ارزش به هدر دادن این همه 

انرژی و سرمایه را داشته باشد.( 
چرا چنین نیرویی را برای انتخاب 
فیلم مناســب جهت جشــنواره های 
مستقل خود آمریکا صرف نمی کنیم؟ 

نمی تــوان همچــون روش های  یــا 
سیاسی که در عرصه جهانی در مقابل 
شــورای امنیت، از اهرم غیرمتعهدها 
بهره گرفته  و کشــورهای اســالمی 
می شود، در فقره سینما و فرهنگ هم 
به جشنواره های کشورهای اسالمی و 
مستقل روی آوریم. مثالش کشور مصر 
اســت که به اعتراف همان رسانه های 
آمریکایی، مردمش به شدت هواخواه 
انقــالب و نظام جمهوری اســالمی و 
مواضع قاطعش علیه صهیونیســم و 
امپریالیســم شــده اند. یا کشورهای 
آمریــکای التین مثل بولیوی و کوبا و 
نیکاراگوئه و ونزوئال و ... که بتدریج به 
متحدان استراتژیک ایران تبدیل شده 
و اهالی اش، دلبســته فرهنگ و هنر 
ایرانی گشته اند.)چندی پیش در خبرها 
آمده بود که برخی رهبران کشورهای 
آمریکای التین، برای مقابله با هجوم 
کشورشــان،  در  هالیوودی  فیلم های 
راه هایی را پیشنهاد کرده از جمله اکران 
فیلم های کشورهای ضد آمریکایی (. 

واقعا هیئــت انتخاب فیلم ایرانی 
برای مراســم اسکار از اعضای آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی آمریکا ، چه 
تصوری دارند؟ به نظر این دوستان،  آنها 
در انتظار چه فیلمی از سینمای ایران 
هستند؟ کسانی که در طی این سال ها 
آثار سینمای  نسبت به برجسته ترین 
ایران )که قطعا از بسیاری از فیلم های 
مطرح شده در آن مراسم برتر بودند (، 
بی اعتنایی کردند؟ اگرچه بخش اعظم 
نگرش فوق را خیل تبلیغات نادرست 
همان رسانه ها، در مردم آمریکا بوجود 

آوردند.
در طی ســال های اخیر مصاحبه 
مهم تریــن خبرنــگاران اصلی تریــن 
)شبکه های  آمریکا  خبری  رسانه های 
CBS و CNN (را با روســای جمهوری 
خودمــان نظاره کردیــم ، تا چه حد 
ســؤاالت و اطالعات آنهــا واقع بینانه 
و منصفانه بود؟ نمی دانم آیا دوســتان 
هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار، 
متن کامل گزارش »شــان پن« )که 
یکــی از مســتقل ترین هنرمندان و 
آمریکا  امروز  مخالفان سیاســت های 
به شــمار می آید( در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1384 ایران را 
در روزنامه »سانفرانسیسکو کرونیکل« 
خوانده اند؟ اگر آن را مطالعه نکرده اند، 
پیشــنهاد می کنم به وب سایت این 

روزنامه مراجعه و حتما آن را بخوانند 
تا بلکــه اندکــی از پروپاگاندایی که 
توسط رســانه های آمریکایی حتی در 
ذهن مســتقل ترین افراد این کشــور 
حقنه شــده را متوجه شوند و آنگاه به 
تالش خود جهت معرفی یک فیلم به 
آکادمی اســکار و انتخاب نهایی شان، 

نمره بدهند! 
از همین رو به نظر مي آید مراسمی 
مانند اسکار بایستی در حد و اندازه های 
خودش نگریســت. مراســمي که در 
نظرگاه خود آمریکاییان هم فقط یک 
نمایش مد لباس و آرایش و موي سر 
است و تبلیغ مزون ها، طراحان لباس 
و سازندگان جواهرات و به قول کریس 
راک )که یک بار مجری مراسم اسکار 
بود و قرار است سال آینده نیز مجری 
این مراسم باشــد(،  »فقط یک بازي 

آمریکایي است«! 
به نظر می رسد صرف چنین تالش 
و همتی برای یادگاری نوشــتن روی 
دیوار اسکار چندان عاقالنه نباشد.  ای 
ارشاد  کاش سازمان سینمایی وزارت 
و دیگر مســئوالن و متولیان سینمای 
ایران، به هیئت ها و کارشناسانی فکر 
می کردند که بــرای حضور فیلم های 
بازارهای جهانی، به  خصوص  ایران در 
بازار فیلم کشورهای اسالمی و مستقل 
شور می کردند و جلســه می گرفتند 
و به بحث و جــدل می پرداختند که 
کدام فیلم را برای اکران در ســینمای 
کشــورهای آمریــکای التین انتخاب 
کنند؟ چــه فیلمی را بــرای نمایش 
در ممالک اســالمی بفرستند؟ برای 
کشورهای شرق آسیا چه فکری بکنند؟ 
مردم سرزمین های آفریقایی را چگونه 

دریابند؟ و ...
اینک بیــش از هرزمانــی مردم 
کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا 
که از مقاومت خســتگی ناپذیر ایران 
در برابر قدرت های جهانی حیرت زده 
شــده اند و از طــرف دیگــر تحــت 
تبلیغات سرســام آور رسانه های غرب،  
تروریست های دســت ساخته آمریکا 
همچنان داعش را مظهر تفکر اسالمی 
می دانند طالب اسالم حقیقی هستند تا 
درون آن را بکاوند و جست وجو نمایند 
که چــه انگیزه های شــگرفی، چنین 
مقاومتی را باعث گردیده است. به جای 
آکادمی نشینان مدپرست، این مردم را 

دریابیم ، به صواب نزدیک تر است.

بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
فیلــم مقاومت در حالــی از دوم مهر 
برگــزاری خود را آغــاز می کند که به 
عنوان راهبردی تریــن رویداد هنری-
رســانه ای ایران، ظرفیت تبدیل شدن 
به آلترناتیو جشنواره ها و جوایز غربی را 
دارد. مقاومت، مفهومی است که برای 
همه فعاالن هنری که در پی معنویت، 
عدالت، صلح و آزادی ملت ها هســتند 
جذابیت دارد. اگر این مفهوم در قالب 
یک جشنواره سینمایی تبلور پیدا کند، 
می تواند تبدیل به یک بلوک سینمایی 
شــود. همان طور که امــروز ایران در 
عرصه نبرد دفاعی و نظامی، امید همه 
مظلومان و کشورهای مستقل است و 
راه ابرقدرت ها را ســد کرده، در عرصه 
فرهنگی و به ویژه ســینمایی نیز باید 

چنین جایگاهی داشته باشد.
هم از این رو، متولیان جشــنواره 
مقاومــت بایــد پا را از برگــزاری یک 
جشنواره یک هفته ای فراتر بگذارند و 
این جشــنواره را تبدیل به یک قرارگاه 
یا جبهــه بین المللی برای ســینمای 
مســتقل جهان کنند. البتــه در دوره 
گذشته، جشــنواره مقاومت، عالوه بر 
ایران در هشــت کشور دیگر جهان هم 
برگزار شد. دو سال قبل فیلم های این 
جشــنواره در قالب هفته های فیلم و با 
مقاومت«  عنوان »چشم انداز سینمای 
در سوریه، هند، روســیه، گرجستان، 
قزاقستان، ترکیه، فلســطین )غزه( و 
لبنــان به نمایش درآمــد. اما در دوره 
جدید و دوره های آینده، باید کشورهای 

نگاهی به جایگاه منطقه ای جشنواره فیلم مقاومت

جشنواره مقاومت و سنگرهای فتح نشده سینما
دیگری را هم فتح کرد.

مقاومت  جشنواره  برگزار کنندگان 
در دوره های اخیــر، تالش های زیادی 
جهت حضور فیلمسازان مطرح مستقل 
جهان داشته اند و اینکه توانسته اند توجه 
بسیاری از فیلمسازان انقالبی و مبارز را 
به خود جلب کنند، نشــان می دهد که 
رقابت با اســکار و کــن، هدفی دور از 
دسترس برای این جشنواره نیست. این 
موضــوع از آنجا اهمیت دارد که عمده 
جشــنواره ها و جوایز سینمایی غربی، 
ازجمله اســکار، کن، برلیــن، ونیز و ... 
کمتر به سینمای مستقل روی خوش 
نشان می دهند. به بیانی بهتر، فیلمسازان 
انقالبی و معارض با نظام سلطه جهانی از 
سوی این گونه محافل، تحریم هستند، به 
طوری که حتی در برابر سینمای توانمند 
ایران نیز به تعداد معدودی از فیلمسازان 
که آثارشــان با منافــع فرهنگی غرب 
همخوان و هماهنگ است، امکان حضور 
و درخشش می دهند. به همین دلیل هم 
هنرمندان مخالف غرب که در محافل 
مشهور ســینمایی، مغضوب و محروم 
هســتند، به جایی برای درخشیدن و 
خودنمایی نیاز دارند که جشنواره فیلم 
مقاومت بهترین فضا برای پر کردن این 

جای خالی است.
راه سوم سینما در جهان

دنیای کنونی، تشــنه ســینمایی 
است که تصویری متفاوت از آنچه غرب 
عرضه می کند را نشان دهد. سینمایی 
کــه ضمن پــاک بودن از خشــونت و 
وقاحت، چراغ راه رستگاری، آزادگی و 

عدالت هم باشد. جشنواره های خارجی 
از میــل روشــنفکران و نخبگان غربی 
به ســینمایی متفاوت با هالیوود سوء 
اســتفاده کرده و جریانــی انحرافی را 
ایجــاد کرده اند. جریانی کــه در ایران 
به نام ســینمای شــبه روشنفکری یا 
سینمای جشنواره ای شناخته می شود. 
یعنی سینمایی که در عین برخورداری 
از مولفه هایی غیرهالیوودی اما تصویری 
هماهنگ با منافــع غرب را به نمایش 
می گذارد؛ سینمایی ســترون و ناتوان 
از ایجاد شــور و حرارت برای روشنایی 

بخشی به دنیای بال زده امروز.
امــا ســینمای مقاومــت را باید 
و  هالیوودزدگــی  ورای  ســومی  راه 
روشنفکرنمایی دانست. سینمایی که هم 
از خشونت و اخالق ستیزی رهاست و هم 
اینکه برخالف سینمای شبه روشنفکری، 
هدفش توده های ســتم دیده و مردم 
رنج دیده اســت و نه نخبــگان و برج 
مقاومت  فیلم  جشــنواره  عاج نشینان. 
ایــران، پایگاهی برای جریان ســازی و 

حمایت از این نوع سینماست.
اگر بخواهیــم معادلی ایرانی برای 
مراسم اسکار آمریکا معرفی کنیم، بدون 
شک باید جشنواره فیلم مقاومت را نام 
ببریم. همان طور که بارها اعالم شده، 
جایزه اســکار با دو هدف عمده بنیان 

نهاده شــده و برگزار می شــود؛ توسعه 
صنعت سینمای آمریکا و بسط فرهنگ 
و ایدئولوژی آمریکایی. جشــنواره فیلم 
مقاومت هم با اهداف مشــابهی درحال 
حرکت اســت. یعنی این جشنواره هم 

از یک طرف فرهنگ و آرمان های ملی 
سرزمین ما را جلوه می بخشد و از طرف 
دیگر، تنها جشنواره ای است که برگزیده 
هایش با مالک های هنری و فنی انتخاب 
می شوند و از این نظر به پیشرفت و بسط 

صنعتی سینما در ایران کمک می کند. 
برگزیده های ســایر جشنواره ها بیشتر 
براســاس مصلحت ها انتخاب و معرفی 
می شوند؛ حتی جشنواره فیلم فجر. اما 
جشنواره مقاومت یگانه رویداد و همایش 
سینمایی در  ایران است که براساس دو 
مالک کامال مشخص و معین به انتخاب 

و سنجش آثار سینمایی می پردازد.
موضوعات جدید جشنواره مقاومت

جشنواره ای که پیش از این با عنوان 
»دفاع مقدس« برگزار می شد، اما از دو 
دوره قبلی که چهار ســال پیش برگزار 
شد، با گسترش موضوعات و بخش ها، به 
جشنواره مقاومت تغییر نام داد. به عنوان 
مثال، در دوره سیزدهم این جشنواره، 
عالوه بــر نمایش فیلم هایی با مضمون 
دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، فیلم هایی 
با موضوعات دیگری چون فتنه، جریانات 
اقتصاد مقاومتــی و جهاد  انحرافــی، 
اقتصادی، سبک زندگی ایرانی اسالمی 
نیــز به نمایش درآمد. در این دوره هم 
موضوعات دیگری همچون آل سعود و 
گروه های تکفیری و فاجعه منا، مبارزه 
در برابر امپریالسیم و صهیونیسم، غزه، 
داعش، گروه های تکفیــری، جهاد در 
منطقــه و جهــان و همصدایی با همه 
صداهای مستقلی که با ما در زمینه های 
دینی - آئینی و آرمانی مشترکات دارند، 

مورد توجه جشنواره قرار گرفته است.
عالوه بر این موضوعات، جشنواره 
فیلم مقاومت، کانونی برای درخشــش 
رویش هــای هنر انقالب هم هســت.
بــه طــوری کــه بخــش زیــادی از 
شــرکت کننده ها در این جشــنواره را 
هنرمندان نسل جوان تشکیل می دهند. 

مدافعان حرم؛ محور مهم 
جشنواره مقاومت

جبهه امروز دفــاع مقدس، یعنی 
مدافعان حرم نیز یکی از محورهای اصلی 
این جشنواره اســت. این روزها، کشور 
ما شــاهد ظهور قهرمانانی از نسل های 
گوناگون اســت که در میدان مقاومت 
حضــور می یابند و به عنــوان مدافعان 
حرم، راه شیاطین را سد کرده اند. بدون 
تردید اگر ازخودگذشتگی های مدافعان 
حرم نبود، معلوم نیست که داعشی ها و 
حامیان آنها چه بر سر دنیا می آوردند! 
به همین دلیل مدافعان حرم، درواقع، 
پاسداران حریم انســانیت هستند. در 
میان شــهدای مدافع حرم هم می توان 
طیف ها و نسل های گوناگونی را دید؛ از 
جوانان 15، 16 ساله تا افراد کهنسال، 
از هنرمندانــی چون هــادی باغبانی و 
سعید ســیاح طاهری تا شخصیت های 
نظامــی و مهندس و پزشــک و ... که 
زندگی هر یک از آنها می تواند تبدیل به 
یک فیلم درخشان و جذاب شود. با این 
حال، جای ایــن قهرمانان هنوز هم بر 
پرده سینماهای کشورمان خالی است.

تاکنون فقط یک فیلم سینمایی با 
نام »جشن تولد« و یک فیلم نیمه بلند 

داستانی با نام »هنگامه« درباره مدافعان 
حرم تولید شــده است. با وجود این دو 
فیلم داســتانی و ده ها فیلم مستندی 
که درباره مدافعان حرم ســاخته شده، 
امــا اهمیت این موضوع چنان اســت 
که فیلمســازان حرفه ای و با تجربه نیز 
باید به میدان بیاینــد و آثار متعددی 

ساخته شود.
 البته یک بخش مجزا با چند فیلم 
کوتاه و بلند و مســتند درباره مدافعان 
حرم در چهاردهمین جشــنواره فیلم 
مقاومــت ایجاد شــده اســت، اما این 
جشــنواره باید زمینه را برای ســاخت 
فیلم هــای متعدد با موضــوع مدافعان 
حرم و توســط فیلمســازان حرفه ای و 

مطرح کشور فراهم کند. 
لزوم برگزاری ساالنه 

جشنواره مقاومت
جشــنواره فیلم مقاومت اکنون به 
صورت دوســاالنه برگزار می شــود. اما 
بــا توجه به اینکه این جشــنواره تنها 
همایش استراتژیک و بین المللی نظام 
جمهوری اســالمی در عرصه فرهنگ، 
هنر و رسانه محســوب می شود، لزوم 
برگــزاری آن بــه صورت ســاالنه نیز 
محسوس اســت. البته تالش دبیرخانه 
جشــنواره مقاومت هم این است که به 
طرف برگزاری ســاالنه پیش برود. اما 
جا دارد که ســایر نهادها و به خصوص 
دولت نیز با افزایش حمایت های مادی و 
معنوی خود، به تقویت جایگاه جشنواره 

مقاومت کمک کند.

»پریا« در نگاه اول و به عنوان 
نخســتین تجربه سریال ســازی 
صداوســیما درباره »ایــدز« کار 
بدي از آب درنیامده است؛ حداقل 
خانوادگی  ملــودرام  یک  الزامات 
و تــوأم با پیام های آموزشــی در 
آن رعایت شــده است؛ همچنین 
جنــس موضوع این ســریال که 
محسوب  اجتماعی  تابوهای  جزو 
می شود، استعداد زیادی برای غلت 
زدن در ابتذال داشت، اما روی خط 
قرمزها حرکت می کند و از آلودگی 

در امان مانده است. 
حسین سهیلی زاده، کارگردان 
سریال »پریا« جزو سریال سازهای 
با تجربه ســیما محسوب می شود 
که هم جنس کار تلویزیونی را به 
خوبی می شناسد و هم رگ خواب 
مخاطب را می داند. به بیان بهتر، 
آثار این کارگردان معموال در رده 
آثار عامه پسند قرار می گیرند. اگر 
قرار است یک مجموعه تلویزیون 
با هدف آموزش سریع و اضطراری 
ساخته شــود، همان بهتر که در 

حسین کارگر

نگاهی به سریال »پریا«

آموزش با جدول کلیشه های متناقض
مهدی امیدی

قالب عامه پســند و دارای قدرت 
جذب مخاطــب باال صورت گیرد 
کــه در این مورد هــم این اتفاق 
افتاده اســت. سریال »پریا« هم با 
استفاده از بازیگران مطرح و ترکیب 
مناسب آنها در کنار یکدیگر، خلق 
قاب های تصویری جذاب و مناسب 
برای تلویزیــون، کاربرد به اندازه 
موسیقی، و توجه به یک موضوع 
تازه و ملتهب، باعــث بهتر دیده 

شدن این سریال نزد مردم شد.
در گذشته رسم بر این بود که 
آگاه سازی از طریق انتشار بروشور 
و اعالمیه و یا میزگرد و گفت وگو 
با کارشناســان انجام می شد. اما  
نکته مهم این اســت که اگر قرار 
است عامه مردم مخاطب پیام های 
آموزشی ما باشند، پس بهتر است 
که این کار به وســیله قالب های 
عامه پسند و دارای مخاطب فراگیر 
انجام شــود. بطــور طبیعی، یک 
سریال که پر از کلیشه های جذاب 
و آشــنا برای بینندگان تلویزیون 
اســت، بهترین ابزار برای نیل به 

ایــن گونه مقاصد اســت. ویژگی 
مثبت ســریال »پریا« این بود که 
سعی کرد تا درباره تصورات غلط 
و ضعف آگاهی درباره بیماری ایدز، 
آگاه سازی کند و اطالعات مفید و 

تازه ای را در اختیار مردم بگذارد.
هر چند که گاهی قصه سریال 
از مســیر دراماتیــک خود خارج 
می شــد و حالت کارگاه آموزشی 
پیدا می کــرد و ابعــاد محتوایی 

کار به صورت شــعارزده به خورد 
مخاطب داده می شدند. این موضوع 
باعث شــده تا ســاختار سریال، 
یکدســت نباشــد و گاهی دچار 
دســت اندازهایی شود. همچنان 

که بــروز ماجراهای غیرمنطقی و 
دور از عقالنیــت نیز از ضعف های 
ساختاری این کار بود. بطور مثال، 
چطور باید باور کنیم که کیوان یک 
چاقوکش مهاجم را ناکار می کند، 

آن هم با دستان خالی!
همچون  نیز  »پریا«  ســریال 
بســیاری دیگــر از ســریال های 
تلویزیونی ما گرفتار در کلیشه ها 
و ضعف در داستان پردازی است. 
صحنه های کشدار و به اصطالح، 
آب بســتن به روایت سریال، در 
برخی از قســمت ها مشهود است. 
صحنه هــای خالی از قصه و درام، 
مثــل پارک کردن خــوردو، وارد 
شدن به خانه، نشستن و ... بیش 

از حد ادامه پیدا می کردند! 
از نظر محتوایی هم تناقض هایی 
در این ســریال جریــان دارد. به 
این ترتیــب که یکــی از عوامل 
ابتالی افراد به بیماری ایدز، روابط 
نامتعارف و غیراخالقی است. ازقضا، 
مطابــق آمارهای رســمی، تعداد 
مبتالیان به ویــروس اچ آی وی 

از این طریق، طی سال های اخیر 
رو به افزایش بوده است. ازقضا در 
سریال »پریا« شخصیت هایی مورد 
توجه مخاطب قــرار گرفتند و به 
عنوان قهرمان معرفی شدند که با 
الگوهای رفتاری و ســبک زندگی 
نامناســبی داشتند. پریا و کیوان، 
دو شــخصیت مثبت و به عبارتی 
قهرمان در این ســریال هستند. 
یعنــی مخاطب به خاطر عالقه به 
آن ها، کنجــکاوی درباره زندگی 
و شــخصیت و نگرانی نسبت به 
سرنوشت این دو شخصیت، سریال 
را پی گیــری می کند. اصلی ترین 
روش تأثیرگذاری یک فیلم، سریال 
یا نمایش از طریق شخصیت های 
ســمپاتیک یا قهرمان اســت. اما 
کیوان و پریا بــه عنوان آدم های 
اصلــی و محوری و مــورد عالقه 
مخاطــب، چه تأثیــری بر ذهن 
بینندگان این ســریال می گذارد؟ 
کیوان، جوانی اســت که در برابر 
پدرش گســتاخ و سرکش است و 
گاهی بــه او بی احترامی می کند، 

به مهمانی های پــر خطر می رود 
و در همــان جا هم به اچ آی وی 
آلوده می شــود، موقــع ناامیدی 
هوس خودکشی می کند و ... پریا 
نیز مدت کوتاهی بعد از ازدواج، از 
شوهرش جدا می شود، فرزندانش را 
رها می کند و به خارج می رود، بعد 
از بازگشت هم بیش از فرزندانش با 
پسرخاله اش رفت و آمد می کند، 
پس از ازدواج با او نیز همچنان با 
شوهر سابقش رفت و آمد دارد و ... 
هرچند که دو شخصیت مثبت و 
متدین نیز در این ســریال حضور 
دارند؛ گلی، خواهر کیوان و شوهر 
او علیرضا. اما این شخصیت ها در 
حاشیه قرار دارند و منفعل هستند.
اما بطور کلی، جسارت رسانه 
ملی در ورود به موضوعات حساس 
و مهــم اجتماعــی و تالش برای 
آمــوزش مردم از طریــق »پریا« 
را باید به فــال نیک گرفت. امید 
است با این تجربه، قدم های بعدی 
سنجیده تر و تأثیرگذارتر برداشته 

شوند. 

روی دیوار اسکار
 یادگاری ننویسیم!

سعید مستغاثی


