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

صفحه ۸
دو شنبه اول آبان ۱۳۹۶ 

۳ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۵۳

چند ماه پیش بود که، موضوع »شأن سینما« و اینکه »هنر توقیف شدنی نیست« 
برای مدتی کوتاه فضای مجازی را به خود اختصاص داد و برخی از مطبوعات هم 

دنباله رو آن شدند.
  اکنون که این بازی رسانه ای از تب و تاب افتاده واز آنجا که بسیاری از کاربران 
فضای مجازی، به مصداق »نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار«، به دنبال »نو« 
و »تازه« های دیگری رفته اند ؛ بد نیست با دقت و تأمل بیشتری در معنی و مفهوم 

»شأن سینما« و »هنر توقیف شدنی نیست« موضوع را بررسی کنیم.
در اینکه هنر سینما نیز همچون هر هنر و حتی هر پدیدۀ دیگری برای خودش 
می تواند »شأن« و منزلتی داشته باشد، البته حرفی نیست، و اگر این هنر - صنعت 
یا هر هنر دیگری، بنا به دالیل و عواملی از شــأنش کاســته شود و منزلتش پایین 
بیاید و یا ساقط شود، قطعا نه از ذات و ماهیت وجودی اش، بلکه به سبب بد فهمی 

ما آدم ها و بهره برداری نادرستی است که از آن طلب می کنیم. 
این درست که خاستگاه سینما از غرب است و الفبای آن را غربی ها نوشته اند 
و از آغاز نیز، صحنۀ نمایش را چنان ســاخته و پرداخته اند که گویا هر ســینماگر 
و فیلمســازی در اقصی نقاط جهان، چاره ای جز تقلید و تکرار افکار و محصوالت 
ایشان را ندارد، اما این هم بدیهی است که اگر ما ناچار به استفاده از ظرف غربی ها 
هستیم، اما مظروف و محتوا را که دیگر می توانیم به اختیار خویش انتخاب کنیم .

و اگر در سال های پیش از انقالب، ظرف و مظروف سینمای ما، هر دو در گرو 
دنباله روی و تقلید از سینمای غرب و البته با رنگ و لعابی مثال ایرانی بوده اند، اما 
در سایۀ تحول فرهنگی ناشی از وقوع انقالب اسالمی، همچنان که در بیست سال 
نخســت به ویژه 10 ســال اول، فیلم های خوبی ساخته شدند، باز هم الزم بود آن 
روند ادامه می یافت و شتاب می گرفت تا امروز، در دهۀ چهارم انقالب، سینمای ما 
بر اثر ســهل انگاری و ساده نگری و بی توجهی عده ای در مراتب مختلف، به حال و 

روزی نیفتد که خود سینماگران هم بر حال و روز آن افسوس بخورند .
بله، درست است »شأن سینما« به ویژه در کشور ما، نه تنها باید محفوظ بماند، 
بلکه می بایســتی روز به روز ارتقاء یابد و باالتر هم برود، و اگر متأســفانه در حال 
حاضر در جهت مخالف آن، نازل شــده و در بسیاری اوقات نیز سقوط کرده است، 
همچنان که در آغاز مطلب هم  اشاره رفت، از نا بسامانی و پریشان احوالی ساختاری 
است که در حوزه های مختلف فرهنگی - اجتماعی و سیاسی - اقتصادی، این سینما 

را شکل می دهد و افرادی که در عرصۀ آن فعالیت می کنند. 
شیفتگان هنر و دلسوزان واقعی سینما، خوب می دانند که »شان سینما« را حفظ 
کردن با کمپین راه انداختن و غوغا برانگیزی، ممکن و مقدور نیســت و نمی شود 
در حالی که عده ای از فیلمسازان و بازیگران و عوامل مرتبط با تهیۀ فیلم، همچنان 
در حال و هوای سینمای تجاری سیر می کنند و به دنبال ثروت و شهرت اند )فارغ 
از فعالیت ســالم عده ای انگشت شمار( جو غالب آن سینما، گرایش به ظاهر بینی 
و ابتذال نداشــته باشــد و دغدغۀ عواملش در جهت مادی، کسب صرف درآمد و 

معروفیت به هر قدر و قیمتی نباشد.
»شأن سینما« وقتی محترم و محفوظ می ماند که دست اندرکاران آن، چشم به 
فرهنگ خودی بدوزند و با عشــق و صداقت، به دور از جو زدگی و روز مره گی ، در 
پی ساخت اثری باشند که نه فقط برای امروز، بلکه برای آیندگان نیز قابل عرضه 

و شایستۀ تحسین باشد. 
»شأن سینما« آن گاه قدر دانسته می شود که تهیه کننده و کارگردان آن، اگر 
کم و کاســتی در محیط و جامعه اش وجود دارد )که حتما هم وجود دارد( آن را 
دستمایۀ ساخت فیلمی برای عرضه به جشنواره های خارجی قرار ندهد و در جهت 
عکس آن، اثرش را، چنان هوشمندانه و آمیخته با فن و هنر بسازد که از رنج و آالم 

مردمش بکاهد و بر شوق آنان برای رفع مشکل بیفزاید.
»شأن سینما« زمانی باال می رود که میل به خود نگری و جاه طلبی در وجود 
بازیگرانش از بین برود و »شــأن« خویش و پیشــۀ خود را، به صرف کسب درآمد، 

برای بازی در هر فیلم کم یا بی مایه ای پایین نیاورند.
»شان سینما« وقتی از گزند آفات مختلف، مصون و محفوظ می ماند که هنرمندان 
و تک تک عوامل آن، در ســاختن هر فیلمی )حتی در مقیاس تفریح و سرگرمی( 
منافع ملی و مصالح اجتماعی را مد نظر قرار دهند و احیانا در فیلم هایشان، جای 
عشــق با هوس، طنز با هرزه گویی و انتقاد با عقده گشایی عوض نگردد ... و البته 
در چنین صورتی، نه تنها هیچ فیلمی توقیف نمی شود، بلکه دیدن آن برای مردم 

عین صواب است و برای سازندگانش هم در حکم ثواب.

  قدرت رسانه در مطرح کردن عقاید و شناساندن وقایع 
روز، غیر قابل انکار است. دلیل اصلی به وجود آمدن یک 
شبکه تلویزیونی بین المللی با تمرکز بر اطالع  رسانی، که 
البته در اینجا نه فقط هیســپان تی  وی، که پرس تی وی 
که قبل از هیســپان آغاز به فعالیت کرد، یا شبکه العالم 
به زبان عربی هم هســت؛ از بین بردن سلطه رسانه  های 
غربی است که به دنبال تحمیل کردن واقعیت  های مورد 
نظرشــان، یا بهتر بتوان گفت؛ واقعیت  های نیمه درست، 

تمایالت و تعصباتشان برهمگان هستند. 
 از همه مهم  تر اینکه این رسانه  ها به دنبال توجیه کردن 
اعمال دولت  ها و هم دستان خویش اند تا بتوانند همراه با 
موافقت همگان در سطح جهانی، به راه خود ادامه بدهند. 
  ایران نمی  توانســت در برابر رسانه  هایی که به گفته 
خود از همه سرشناس تر هستند و روزانه اقدامات گوناگونی 
جهت تخریب چهره ایران انجام می  دهند، کاری نکند. آنها 
بــه دنبال بی  ارزش جلوه دادن ایران، تغییر واقعیت آن و 
شناساندنش به عنوان یکی از اعضای محور شرارت هستند. 
 تکرار مغرضانه یک خبر یا یک دروغ یا یک حقیقت 
ولی نه به طور کامل؛ به خودی خود یک اسلحه کشنده 
محســوب می  شــود، نه به دلیل اینکه به شکل مستقیم 
کسی را به قتل می  رساند، بلکه از آن جهت که در آینده 
می  تواند منجر به وقوع اتفاقاتی شود که افرادی به واسطه 
آنها کشته شوند مثل حمله  های نظامی، بمباران مناطق 
مختلف و یا حتی وضع یک ســری تحریم های ناعادالنه 
علیه کشوری جهت محاصره آن از نظر اقتصادی و یا سعی 
در به زانو در آوردن آن... در این رابطه می  شود به وضعیت 

ایران  اشاره کرد.
 شکایات بی  وقفه ایران درباره عملکرد رژیم صهیونیستی 
در منطقه و جهان... مقاومت ایران در برابر سیاست  های 
خارجی سلطه  گرانه واشنگتن... مخالفت ایران با سکوت 
کردن در برابر تجاوز به حقوق بین  الملل و حقوق بشر از 
سوی برخی کشورهای همسایه علیه کشورهای ضعیف تر، 
به طور مثال کاری که عربســتان صعودی با یمن انجام 

سینمای بعد از انقالب اسالمی در ایران، تجربه ای کم نظیر و قابل ستایش را در نحوه نمایش زن در هنر 
هفتم ترسیم کرد. تجربه فیلمسازهای ایرانی در دو دهه اول پس از پیروزی انقالب، نشان داد که می توان 
بدون تعرض به حریم انســان ها و حفظ عفت و حجاب و ارزش های اسالمی، به اوج جذابیت و زیبایی در 
سینما رسید. اما از اواسط دهه 70 رفته رفته این الگو دستخوش تغییر قرار گرفت. سوداگران و جریانی 
که صرفا در پی اهداف تجاری اســت و شبه روشــنفکرهای غربگرا در یک اتحاد نانوشته، کودتایی نرم و 
تدریجی را علیه این تصویرسازی اجرا کردند، به طوری که اکنون آنچه از زن و خانواده در فیلم های روی 
پرده می بینیم، کامال با سینمای سال های ابتدایی انقالب در تعارض است. از این تاریخ به بعد، رفته رفته 
نقش هایی چون مادر و همسر، یا بانوانی که نقش مثبت اجتماعی بر عهده دارند در فیلم های ما کمرنگ 
و کمرنگ تر شد و به جای آن دختران فراری، زنان خیابانی، زن هایی که نقش های مردانه دارند، زن هایی 
به دنبال مهاجرت، خانم های سیگاری یا معتاد، بانوان مجرم و زندانی، زنان اغواگر، زنان ضد مرد و موارد 
مشابه دیگر، غلبه یافتند. برخی از بانوان فیلمساز نیز در اشاعه این نوع نگاه و بازنمایی زن در سینما موثر 
بودند. نکته مهم این اســت که هویت و ماهیت ســینمای ایران تا حد زیادی وابسته به نوع نمایش زن و 
نهاد خانواده است. به همین دلیل هم مخدوش شدن این نقش، به معنی تخریب بخش زیادی از هویت 

و شخصیت سینمای ایران است. 
انحراف در نوع نمایش زن و خانواده در فیلم های سال 96 شدت یافته است. کافی است تا فیلم های 

درحال نمایش سینما را مرور کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم.
اوج خانواده ســتیزی را می توان در فیلم »خانه دختر« دید. نکته قابل تأمل این اســت که کارگردان 
این فیلم، یکی از پر کارترین کارگردان های تلویزیون در زمینه تولید سریال های خانوادگی است. اما این 
فیلمساز از خودش دو چهره متفاوت نشان داده است. در تلویزیون برای جلب توجه مدیران صداوسیما و 
چنگ انداختن به بودجه، خود را دلسوز خانواده و پیگیر آسیب های خانوادگی نشان می دهد و در سینما 
برای فتح گیشــه و جذب مخاطب به هر ترفندی دســت می زند و در فیلم آخرش به طور مستقیم، نهاد 
خانواده را هدف گرفته است. این کارگردان دو چهره در این فیلم که چند سالی از اکران دور نگه داشته 
شده بود و به لطف سیاست نمایش فیلم های مشکل دار در سازمان سینمایی به پرده سینماها نزدیک شده، 
چهار سوژه ارزشی را هدف تخریب و تخطئه قرار داده است. اول خانواده را محیطی ترسناک و مرکز آزار 
و اذیت نمایش داده است. دوم، پدر را به عنوان ستون و سرپرست این نهاد مقدس، به عنوان عامل سقوط 
و نابودی زندگی دختر خود معرفی می کند. ازدواج، دیگر محور تخریبی این فیلم است. دختری که قبال 
در خانواده و از سوی پدرش آزار دیده بود، برای ازدواج و به خاطر سنت ها و باورهایی که حول این مقوله 
وجود دارد، به اوج بدبختی می رسد و راهی جز فرار و مرگ نمی یابد. تکمیل کننده این پازل، قشر متدین 

جامعه است که باز هم در این فیلم در قالب هیوالهایی منفور به نمایش در آمده است!
فیلم »َملی و راه های نرفته اش« هم همچون سایر فیلم های تهمینه میالنی، با الگوهای شبه فمینیستی، 
روایتگر تضاد و جنگ بی پایان زن و مرد است. در این فیلم، زنان موجوداتی به نمایش در می آیند که به 
راحتی فریب مردان را می خورند از سوی آنها قربانی می شوند. این فیلم هم نهاد خانواده را قربانگاه زنان 
و دختران نمایش می دهد. به طوری که همه زنان در فیلم -بدون اســتثنا- از سوی اعضای خانواده خود 

آسیب های جسمی و روانی می بینند.
فیلم »ماالریا« تازه ترین ساخته پرویز شهبازی هم تقریبا چنین وضعیتی دارد. این فیلم هم سعی در 
ترســیم ماجراهای یک دختر و پســر جوان را دارد که از دست خانواده های متعصب خود فرار می کنند و 
گرفتار مصائبی می شوند. اما مشکل فیلم این است که به جای دادن درکی درست و جدید از روابط انسانی، 
به ترویج و تأیید آسیب های اجتماعی می پردازد. ورود فیلم به جشن های مربوط به برجام، وصله ای بی ربط 
است که مشخص نیست چرا به داستان بسته شده است. به طور کلی در فیلم »ماالریا« هیچ داستانی تعریف 
نمی شود. آنچه به خورد مخاطب داده می شود، یک روایت مغشوش و بی منطق و فاقد تفکر و متظاهر است. 
نکته قابل تأمل این است که همه فیلم ها هم خانواده سنتی و مردان -پدر، شوهر و برادر- را متهم ردیف اول 
آسیب دیدن زنان معرفی می کنند. مثل فیلم »ماالریا« که همچون اسمش، دچار بیماری محتوایی است.

فیلم »تابستان داغ« اثر ابراهیم ایرج زاد، تحت تأثیر سینمای اصغر فرهادی به تقابل دو خانواده از طبقه 
فرودســت و فرادست می پردازد.در خانواده مرفه، زن کتک می خورد، در خانواده فرودست هم زن قربانی 
خودخواهی شوهرش است و باید به جای او بار زندگی را بر دوش بکشد. بحران در کانون خانواده محور 
درام فیلم اســت، بحرانی که ناشــی از شاغل بودن زن و دوری زن و شوهر از یکدیگر معرفی می شود. هر 
چند که اشارات فیلم درست و به جا هستند اما »تابستان داغ« فاقد تحلیلی عمیق درباره معضالت چنین 
خانواده هایی است. ضمن اینکه حجم باالی توهین و حمالت هیستریک همسران به یکدیگر، فضای فیلم 

را به شدت خشن و بی رحم کرده است.
فیلم »ایتالیا، ایتالیا« هم بدون ارائه تحلیلی عمیق در آسیب شناسی مسائل خانواده، صرفا به نمایش 
درگیری و تنش در روابط زن و شوهر می پردازد. اولین ساخته کاوه صباغ زاده نمایش دهنده یک رابطه 
عاطفی است که بدون هیچ دلیل قانع کننده ای شکل می گیرد، اوج می گیرد و به ازدواج می انجامد، سرد 

می شود و در نهایت از هم می پاشد. اما آموزه یا دلیل مشخصی برای این فروپاشی، ترسیم نشده است.
فیلم »سارا و آیدا« ساخته مازیار میری هم اثر دیگری تحت تأثیر سینمای اصغر فرهادی است. این 
فیلم هم روایتگر زنانی تنها در میان مردان دیوسیرت است. همچنانکه در فیلم »خفگی« فریدون جیرانی باز 
هم شاهد زنانی تنها و بی کس و مبتال به بیماری های روانی هستیم که اسیر مردهایی گرگ صفت هستند. 
در فیلم »نگار« رامبد جوان هم شخصیت زن از ابتدا تا انتها درحال نمایش حرکات محیرالعقول رزمی 

است. در این فیلم هم هیچ نشانی از یک خانواده یا زن به معنای واقعی نیستیم.
فیلم »ائو«)خانه( به کارگردانی اصغر یوســفی نژاد به طور کلی فیلمی درباره باطن پلید انسان است. 
انسان هایی که در وانفسای فوت یک فرد و با حضور بر بالین متوفی، گویی فرصتی برای برمال ساختن ذات 
خود می یابند! در این میان زنان نیز نقش پررنگی دارند. به طوری که در پایان فیلم مشخص می شود که 
دختر فرد متوفی، برای رسیدن به ارث و میراث، با شراکت و همراهی شوهرش، پدر خود را مسموم کرده اند! 
به جز این فیلم ها، اغلب آثاری که طی ماه های اخیر اکران شــدند نیز دچار چنین وضعیتی هستند. 
فیلم هایی چون »پا تو کفش من نکن«، »ماجان«،»خوب، بد، جلف«، »گشت 2«، »رگ خواب«، »نهنگ 

عنبر«، »اکسیدان« و... همه تصویری مغشوش از خانواده یا نگاهی منفی به زن را نمایش دادند.
 آنچه مشخص است، همه این فیلم ها درپی القای بن بست بودن زندگی خانوادگی هستند. این وضعیت 
گویای آن است که بازنمایی خانواده و به طور خاص زن در سینمای ایران، درحال انحراف از معیار است و 
به یک بازنگری و آسیب شناسی جدی نیاز دارد. این نوع تصویرسازی از زنان و خانواده در اغلب فیلم های 
ســینمای ما با واقعیت جاری در بخش بزرگ جامعه در تضاد اســت. به صراحت باید گفت که فیلم های 
ســینمای ایران آینه تمام نمای فضای اجتماعی ما نیســتند و تنها به روایت و گزارش اقلیت  می پردازند. 
از طرف دیگر، از آنجایی که به هر حال سینما یک رسانه تأثیرگذار است، جهت گیری بسیاری از فیلم ها 

تأثیری منفی و مخرب بر فرهنگ عمومی ما خواهد گذاشت.
البته تعداد انگشت شماری از فیلم ها هم هستند که برخالف این مسیر، محتوایی پاک و اصیل دارند. 
ازجمله فیلم های در حال اکران می توان به فیلمی اشاره کرد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از آن یاد کرده 
است. سیدعباس صالحی وزیر ارشاد در فضای مجازی نوشته است: »دخترم با مادرش به دیدن فیلم قهرمانان 
کوچک رفته بود، سینمای کودک موضوع نویی را تجربه می کند: خرید کاالی ایرانی. فیلم را پسندیده بود.«
با این حال باید از وزیر محترم ارشاد و همچنین معاون محترم سینمایی شان، محمدمهدی حیدریان 
پرسید که آیا همسر و فرزندان دختر ایشان به دیدن سایر فیلم های درحال اکران رفته اند؟ آیا مسئوالن 
فرهنگی و سینمایی به فرزندان خود اجازه می دهند تا به دیدن فیلم هایی بروند که تماما تصویری زشت 
و غیراخالقی از زنان و دختران ایرانی نمایش می دهند و در هیچ کدام از آنها چیزی به نام خانواده دیده 
نمی شود؟! آیا مسئوالن نمی دانند که سینما یک هنر و رسانه مسلط و تأثیرگذار است و روی ذهن و روح 
دخترانی که در سنین پایین هستند تأثیر بسیار زیادی می گذارد؟ وقتی در یک بازه زمانی، ده ها فیلم روی 
پرده سینما می رود که محتوای آنها، مملو از نگاه جنسی و غیرانسانی به زن است، قطعا این تصویرسازی 
در جامعه رواج می یابد. وقتی بچه های ما می بینند که در ســینما فیلم هایی اکران می شــود که موضوع 
اغلب آنها به اغوا شــدن مردان توسط زنان یا قربانی شدن زنان توسط مردان، جلوه فروشی و خودنمایی 
جنســی بانوان، دعوا و جدایی همسرها و... بدون هیچ آسیب شناسی است، قطعا روی ذهنیت آنها درباره 
جنس مخالف و خانواده تأثیر می گذارد.  ای کاش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان سینمایی، 
همه فرزندان ایران را همچون فرزند خود می پنداشــتند و زمینه را برای تولید و نمایش فیلم های پاکیزه 

و خانوادگی فراهم می کردند.
فراموش نکنیم که سینمای ما در روزگاری نه چندان دور، به لطف انقالب اسالمی و دم مسیحایی امام 
خمینی)ره( مظهر و سمبل خانواده دوستی و نمایش تصویر زیبا و انسانی از زن بود. در همان دورانی که 
سینمای ما این چنین بود، مردم جلوی گیشه سینماها صف های طوالنی می بستند و ساالنه ده ها میلیون 

نفر از مردم به سینماها می رفتند.

*به عنوان اولین سؤال درباره ساختار و 
مضمون »پرواز از حلب« بفرمایید و اینکه چه 
ویژگی هایی در سوژه اصلی این مستند یعنی 
شهید مدافع حرم، حسین هریری باعث شد 

تا درباره او یک فیلم مستند بسازید؟
داســتان »پرواز از حلب« که به لحاظ طبقه 
بندی مســتندها، مســتند پرتره - آرشیوی به 
حســاب می آید؛ حول یک شخصیت محوری و 
چند شخصیت فرعی روایت می شود. شخصیت 
قهرمان داستان، تخریب چی بسیجی تازه داماد 
دهه شصتی،حســین هریری است.او اهل مشهد 
اســت و در قطار شــهری مشهد،مشغول به کار 
بود. حسین از اسفند 94 بعد از سال ها پیگیری 
خودش را به کاروان مدافعین حرم می رســاند و 
ورود او بــه منطقه مصادف می شــود با عملیات 
آزادسازی شهر استراتژیک تدمر سوریه، که در این 
بین اتفاقات ویژه و منحصر به فردی رخ می دهد 
که فقط باید در مســتند دید. اولین شــخصیت 
فرعی داستان، دوست صمیمی حسین هریری، 
مصطفی عارفی است که رفاقت این دو بزرگوار در 
مسیر جهاد در سوریه، یکی از زوایای دراماتیک 

پرتره 
عشق 

و 
حماسه

✍ مهدی امیدی

گفت وگو با محسن عقیلی، کارگردان مستند »پرواز از حلب«

مســتند »پرواز از حلب« به عنوان 

آخرین اثر محســن عقیلــی در مقام 

تهیه کننده، کارگردان، تدوینگر و اولین 

تجربه گویندگی او اســت، این مستند 

در طبقه بنــدی گونه ها از جهتی در رده 

مستندهای آرشیوی و از سوی دیگر در 

قالب مستندهای پرتره قرار می گیرد که 

دارای دو روایت موازی اســت. به بهانه 

رونمایــی از این اثر با وی گفت و گویی را 

انجام دادیم که از نظرتان می گذرد:

 محمدعلی میرزایی

این مســتند به حساب می آید و شهادت وی در 
میانه داســتان،نقطه تحول شخصیت حسین در 
فیلم به شــمار می رود. دومین شخصیت فرعی 
داستان، همسر حسین هریری است.دختری دهه 
هفتادی اما متفاوت با هم نسل هایش، شخصیتی 

با آرمان هایی بســیار فراتر از انتظار، تا جایی که 
تنها شرط او برای ازدواج با حسین این است که؛ 
همسر آینده من باید قول دهد که در صورت مهیا 
بودن شــرایط، حتماً برای دفاع از دین و شرف و 
انسانیت، عازم جبهه های حق علیه باطل، در هر 
کجای دنیا شــود.که این همان خواسته حسین 
است، که همسر آینده اش مانع رفتن او در مسیر 
جهاد نشود. حســین و همسرش عقد می کنند. 
حدود پنج ماه بعد، حسین حین پاکسازی منازل 
مسکونی مردمی که حاال بعد از آزادی شهر حلب، 
برای بازگشت به زندگی به این شهر آمده بودند، 

با انفجار تله، به شهادت می رسد.
* تا به حال مســتندهای زیادی درباره 
جبهه مقاومت و مدافعان حرم ساخته شده 
اســت. فیلم »پرواز از حلب« چه تفاوتی با 

سایر این آثار دارد؟

مــن خیلی گزینه خوبی برای قضاوت درباره 
متفاوت بودن این اثر نســبت به سایر آثار با این 
مضمون نیســتم. باالخره آثار هر هنرمندی مثل 
بچه هایش هســتند و من اگر بخواهم کار خودم 
را وصف کنم، ناخواســته نقاط ضعفش را پنهان 
خواهم کــرد، من فقط می توانــم انعکاس نظر 
مخاطبین را به شــما بگویم؛ کسانی که تا االن 
»پــرواز از حلب« را دیده اند، غالباً یک نظر واحد 
داشــتند، و آن هم این بوده که در طی مشاهده 
این اثر 40 دقیقه ای، مخاطب به هیچ وجه خسته 
نمی شــود و ثانیه ای نمی تواند چشــم از تصویر 

بردارد،به نظرم این موفقیت کمی نیست. روایت 
دومی که مخاطبان کار داشــتند این بود که این 
مســتند در بیان یک روایت موازی موفق است، 
در حالی که روایت اول جنگی و حماسی است و 
روایت دوم دراماتیک و عاشقانه، رفت و آمد بین 

این دو حس کاماًل متضاد، خیلی خوب در فیلم 
انجام شده است. نظرهای مثبت و منفی دیگری 
هم هست که به نظرم همین دو دلیل برای متمایز 

شدن کار نسبت به فیلم های مشابه کافی است.
*شما قبل از ساخت این اثر با خود شهید 

آشنا یا در ارتباط بودید؟
خیر؛ قبل از ساخت مستند با شهید آشنایی 

نداشتم.
*چه چیزی شما را راغب کرد که این اثر 

را انجام دهید؟
همان روزهایی که خبر شــهادت حسین در 
شهر پیچید، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد 
از لحظه اعالم خبر شهادت به خانواده هریری، این 
فیلم فوق العاده بود؛ مادر و پدر شهید مثل دو تا 
سرو در برابر خبر شهادت جگرگوشه شان مقاومت 
می کنند. این واکنش برای من خیلی جذاب بود و 
جرقه ساخت پرواز از حلب از همین جا زده شد.

*احساس می کنید مخاطب تا چه اندازه 
با این مستند ارتباط گرفته است؟

برای پاســخ به این ســؤال باز باید برگردیم 
به بازخوردهــای مخاطب، اثر هنــوز به پخش 
تلویزیونی نرســیده و ان شاءاهلل همزمان با اولین 
سالگرد شهید هریری از شبکه افق پخش خواهد 
شد، اما تا االن در اکرانهای خصوصی نزدیک دو 
هزار نفر در مشــهد و تهران »پرواز از حلب« را 
دیده اند و بازخوردها به شدت خوب و مثبت بوده 
و این نشان می دهد که این اثر در ارتباط گیری با 

مخاطب موفق بوده است.
*کار بعدی تان نیز درباره شهیدان مدافع 

حرم خواهد بود؟
بله االن در مرحله پیش تولید مستند دیگری 
هستم درخصوص شهید دیگری از کاروان مدافعان 
حرم. که ان شاءاهلل در آینده جزئیات بیشتری از 

کار منتشر خواهم کرد.

حمله به خانواده و زن 
در فیلم های روی پرده

✍

سینماالزامات حفظ شأن 
✍  علیرضا چخماقی 

HiSPANTV

نگاهی به بایسته  های حضور هیسپان تی وی در سپهر رسانه  ای

پلی از ایران به آمریکای التین

 علی اجاره  دار*

می  دهــد...، مخالفت با پذیرفتن عقاید آمریکا درباره مثاًل 
دموکراســی  ای که قصد پیاده  سازی آن را در سطح جهان 
دارد... و بــه خصوص مخالفت بــا اینکه آمریکا خود را به 
عنوان ژاندارم جهان معرفی کند... همه اینها باعث شد تا 
ایران توسط رسانه  های غربی به عنوان شورشی، طغیان گر 

و خطرناک برای دنیا معرفی شود. 
 ســؤال این است که این کار چگونه صورت گرفت؟ و 
پاسخ روشن آنکه؛ به دستور گروه  ها و هسته  های قدرت-
 مداری که خود را از جانب کشور، اندیشه و پدیده جدیدی 
که در برابر آنها سر فرود نمی  آورد و یا در برابر تجاوزات و 

تناقضات آنها می  ایستد، در خطر می  بینند. 
 شــکایت مداوم و به خصوص محاکمه مداوم ایران 
بدون هیچ مدرکی با اتهام اینکه به دنبال ســاخت بمب 
اتمی است، باعث حســاس شدن دنیا درباره ایران شد. 
تحریم  هــای ضدایرانی و قرار دادن ایران در فهرســت 
کشــورهای حامی تروریســم به خاطــر حمایتش از 
حزب اهلل، باعث شد تا سرمایه  گذاران وحشت زده شوند 
و محدودیت  ها و تنبیهات سیستماتیکی علیه دارایی  ها 

و رفاه مردم ایران وضع شود.
در برابر این اقدامات، آیا ایران می  توانست کاری انجام 
ندهد؟ می  بایست شــبکه  ای راه  اندازی می شد تا بتوان به 
جهانیــان گفت که واقعیت چیزی نیســت که آمریکا با 

همراهی تقریباً تمامی شبکه  های طبقه حاکم می  گوید. 
 واکنش ایران در راه  اندازی شبکه تلویزیونی هیسپان 
فقط به دالیل سیاســی یا ژئوپلیتیک نبوده، بلکه جنبه 
حیثیتی نیز داشته است. ایران نمی  توانست سکوت کند. 
می  بایست واقعیت خود، مواضع، کارهایی که انجام داده  و 
کارهایی که انجام نداده و به نادرست به آن نسبت داده  اند 
را به گوش همگان برساند؛ همگانی که در مورد هیسپان 
تی وی چند صد میلیون اسپانیایی  زبان در دنیا بود و مشابه 
آن قبال در قالب شبکه  های بین  المللی دیگری به زبان  های 
با شمار سخنوران بسیار باال یا مهم انجام گرفته بود و این 

نیاز احساس می  شــد که با هدف قرار دادن این بخش از 
مخاطبان نیز اجرایی شود.

 بسیار مهم بود که جهانیان بدانند که ایران به دنبال 
اسلحه کشتار جمعی نیست. مهم بود که مردم دنیا با آن 
آشنا بشــوند و چیزی ورای تبلیغات رسانه  های غربی از 

ایران بدانند.
  بــه عنوان یک مصداق عینــی؛ می  توان گفت نفوذ 
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی نه به خاطر خود 
او، بلکه به پشتوانه قدرتی است که او نماینده آن است و 
نتانیاهو را حمایت می کند و همچنین به خاطر البی  های 
صهیونیسم در آمریکا است که باعث شده بودند تا تقریباً 
همه اخبار رسانه  های غربی، به شکل یکپارچه این پیام را 
بدهند که ایران بد است. لذا باید تاکید کرد که فقط بحث 
سیاسی یا ژئوپولیتیک در تاسیس شبکه  ای چون هیسپان 

نیست که اهمیت می  یابد، بلکه مسئله حیثیتی است.

در اســتراتژی ژئوپلیتیک، فقط به دنبال نشان دادن 
سیاست  هایمان نیســتیم، بلکه به دنبال برقراری ارتباط 
و اتحاد، همچنین خواســتار ایجاد یک خط اطالع  رسانی 
واقعی به دور از نفوذ عوامل خارجی و منافع شــرکت های 
بزرگ هســتیم. دوستی و نزدیکی به کشورهای آمریکای 
التین و کشورهای جنبش غیر متعهدها به ما این اجازه را 
می  داد که مفاهیم »ضد امپریالیستی« را در ادبیات جاری 
جهــان قوی تر کنیم و خود را از یوغ دالر و تصمیماتی که 
البی  های قدرت  های بزرگ جهانی می  گیرند، دور سازیم. 

 نزدیکی به کشورهایی که به دنبال استقالل هستند 
و یا در این مسیر تالش می  کنند، بخشی از سیاست  های 
هیسپان تی وی است. همچنین نزدیک شدن به دولت  ها 
و ملت  هایــی که به دنبال اخباری غیــر از اخبار تولیدی 
امپریالیسم هستند. منظور ما از اخبار امپریالیسم تمایل 
آنها به نشان دادن سیطره یک نظم حاکم بر همه چیز و 
معرفی مدل دموکراسی آمریکا به عنوان کامل  ترین حالت 
ممکن دموکراسی است و این در حالی است که همه اینها 
دروغ اســت، زیرا هیچ چیز غیر دموکراتیک  تر از سازمان 
سیا و خود دولت آمریکا وجود ندارد، آنها سعی دارند این 
باور را در مردم ایجاد کنند که آنها آزاد هستند در صورتی 
که در هر لحظه تحت تعقیب هســتند و اگر کاری غیر از 
برنامه از پیش تعیین شده انجام بدهند در سیستم به عنوان 
خطر شناخته می  شوند. به یاد بیاورید که یکی از مدیران 
ما توسط اتحادیه اروپا برای نقض حقوق بشر بدون داشتن 
یک دادگاه عادالنه و یا اثبات جرم وی، بر اساس شهادت 

مستند تحریم شد.
اســتراتژی ژئوپلیتیــک در زمینــه الکترونیک برای 
هیســپان تی وی بسیار مهم است. این شبکه بارها توسط 
البی صهیونیســم از ماهواره  هایی مانند یوتلســت حذف 
شــد زیرا واقعیت شان را به همگان نشان می  داد و آنها از 
این امر احســاس خطر می کردند. از نظر ژئواستراتژیک، 
هیسپان تی وی وســیله مهمی است برای ارائه اطالعات. 

از نظر حیثیتی، وجود هیســپان تی وی کمک می  کند تا 
تمام ضربه  هایی که سعی کردند به ایران وارد کنند، بی اثر 
باشد. این شبکه نه تنها دروازه  ای است منتهی به اطالعات 
در باره ایــران و نحوه  ای که ایران دنیا را می  بیند یا آن طور 
که ایران واقعیت را درک می  کند، بلکه دروازه  ای است به 

آنچه که واقعاً هست. 
 هیسپان تی وی آداب و رسوم، تاریخ، غذاهای سنتی، 
مناظــر، معماری و حتی نحوه درک ما از هنر را نشــان 
می  دهد. هیسپان تی وی دارای برنامه  های متنوع از قبیل 

فیلم، مستند و حتی برنامه های سیاسی است.
به همین دلیل شــعار هیسپان تی وی »پلی به سوی 
کشــورهای آمریکای التین« اســت. هدف این است که 
مردم این کشــورها با ایران آشنا شوند و بدانند که ایران 
نیز همچون مکزیک دارای تاریخی هزار ساله و زیبا است... 
اینکه در ایران داستان  های شگفت  انگیزی رخ داده است. و از 

همه مهم تر آنکه تاریخ جهان را از دریچه دوربین هیسپان 
بشناسند. و اما چگونه؟

 به طور مثال، برای درک تاریخ جهان از طریق ایران، 
مهم اســت که تاریخچه کودتا بیان شود، تا به این ترتیب 
بشــود با گسترش اســتعمار مدرن و دخالت  های ایاالت 
متحده آمریکا در جهان آشــنا شد. مهم است برای تاریخ 
جهان که کودتای ســال 1953 درک شود و نیز عملیات 
آژاکس که توسط سیا بر علیه دولت مستقر وقت صورت 
گرفت. بدین ترتیب می  توان بهتر با تاروپودهای شبکه  های 
نفوذ و بی  عدالتی سازمان  های جهانی که توسط آمریکا و 
انگلیس بافته شــده، آشنا شد. این را باید جامعه جهانی 
بداند، بشناسد و به خاطر داشته باشد... و به همین دلیل 

است که نیاز وجود هیسپان تی وی احساس می  شود.
به همین دلیل هم هســت که این مورد برای ایران با 
اهمیت است. مسئله حیثیت است؛ حیثیت انسان  ها. به طور 
مثال در آمریکای التین شــناخت خیلی کمی درباره روز 
قدس وجود دارد. روز قدس، روزی است که توسط ایران 
و برای حمایت از مردم فلسطین مشخص شده است. بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( آخرین جمعه 
ماه رمضان را به عنــوان روز قدس تعیین کرد، تا به این 
ترتیب توجه همگان را به حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
که توسط رژیم غاصب اسرائیل به قتل رسیده یا از موطن 
خود آواره شده  اند، جلب کند. همان طور که مشخص است 
این موضوع آن طور که باید توسط رسانه هایی که تحت فرمان 
اســرائیل و منافع آن، البی اسرائیل و طبقه حاکم آمریکا 
هستند، پوشش داده نمی شــود. بنابراین چه راهی برای 
اطالع پیدا کردن به طور ســریع و دقیق درباره این گونه 
موضوعات وجود دارد؟ جواب آن هیسپان تی وی است و این 
دلیل بوجود آمدن هیسپان تی وی است: شکست محاصره 
سلطه  گرانه خبر توسط رسانه  های غربی، تا صدای ایران و 

بقیه نیز به گوش جهانیان برسد. 
* مدیر شبکه هیسپان تی وی

✍


