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تلویزیون

ب خانوادههای «بومگرد»
رقابت جذا 
روی آنتن

خانوادهها در قالب رقابتی جذاب بر اساس آیتمهایی
متناس��ب با زیس��تبوم انتخاب ش��ده و در  ۱۱قسمت
«بومگ��رد» به رقابت با یکدیگ��ر میپردازند .به گزارش
«وطنامروز» ،مستندمسابقه «بومگرد» بر پایه  3سرفصل
مهم گردش��گری با محوریت بومگردی و در نظر گرفتن
اقتضائ��ات فرهنگی هر منطقه ،اش��تغال و کس��بوکار
روس��تایی ب��ا در نظر گرفتن ظرفیته��ای مغفول و در
نهایت ارزشبخشی به سنتها و آداب و رسوم هر منطقه
و هویتبخشی به هر بوم و قومیت تولید شده است .در
هر فصل از مستندمسابقه «بومگرد»  3خانواده در قالب
رقابتی جذاب بر اساس آیتمهایی متناسب با زیستبوم
انتخاب شده در  11قسمت به رقابت با یکدیگر میپردازند.
تصویربرداری فصل نخس��ت در م��دت زمانی حدود 2
ماه در منطقه قاس��مآباد و ییالق جواهردشت در حوالی
لنگرود انجامشده است .قسمت اول مجموعه بومگرد روز
پنجشنبه  22خردادماه از شبکه مستند پخش میشود.
مستندمس��ابقه «بومگرد» با طراحی و کارگردانی تورج
کالنتری و امیر منیری در مؤسسه اوما فیلم تهیه شده و
محصول سازمان هنری -رسانهای اوج است.

آغاز پخش دوباره
برنامه سینمایی «هفت»

برنامه س��ینمایی «هفت» بعد از وقفهای چند ماهه
پخش خود را دوباره آغاز میکند .به گزارش «وطن امروز»،
مجتبی امینی ،تهیهکننده برنامه سینمایی هفت در این
باره گفت :با فراگیر شدن بیماری کرونا ،برای سالمتی افراد
و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ،ضبط برنامه هفت
هم مانند سایر برنامههای تلویزیونی با وقفه روبهرو شد.
با صحبتهای انجام ش��ده قرار است برنامه هفت پخش
خود را مجددا از تاریخ جمعه  ۲۳خردادماه از سر گرفته
و به بررس��ی مسائل روز سینمای ایران و جهان بپردازد.
گفتنیاستبرنامهسینماییهفتبهتهیهکنندگیمجتبی
امینی و اجرای محمدحسین لطیفی در این فصل ادامه
خواهد یافت.

تئاتر

تمثیلی از وجود مقدس سیدالشهدا
در نشان تئاتر مقاومت

(ع)

نش��ان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت،
توسط محمد روحاالمین طراحی و رونمایی شد .به گزارش
«وطن امروز»« ،محمد روحاالمین» طراح و مدیر هنری
و هویت بصری جش��نواره درباره طرح نش��ان جشنواره
گفت« :در طراحی این نشان سعی کردم با بهرهگیری از
گزارههای مرتبط با مفهوم پایداری و مقاومت و تلفیق آن با
صحنه نمایش ،ارتباط معنوی ایستادگی و پیوند آن با هنر
فاخر نمایش را در معرض دید مخاطبان قرار دهم .طراحی
 5س��رو که در نقطه مرکزی آن سرو رشیدتری با رنگ
سرخ به عنوان نماد شهید جلوهنمایی میکند ،موضوع و تم
اصلی این نشان است که در واقع تمثیلی از وجود مقدس
و مبارک حضرت سیدالشهدا(ع) به عنوان نماد تاریخی
و الگوی مقاومت در برابر ظلم و س��تم اس��ت» .گفتنی
است این نش��ان توسط سیدمحمدیاشار نادری ،رئیس
بنیاد فرهنگی روایت فتح ،حمید نیلی دبیر هفدهمین
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت ،محمد روحاالمین طراح
و گرافیست و جمعی از مدیران بخشهای این جشنواره
رونمایی شد.

کتاب

«آخرین نماز در حلب» در بازار کتاب

آخرین نماز در حلب ،مجموعه خاطرات شهید مدافع
حرم عباس دانشگر همزمان با چهارمین سالگرد شهادتش
توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد .به گزارش
«وط��ن امروز» ،ش��هداي مدافع حرم م��وج جديدي از
اسالمخواهي را نهتنها در ايران كه در سراسر جهان اسالم
ايجاد كردهاند .آنها داشتههاي دفاعمقدس را غني كردند
و فصول ديگري بر كتاب قطورش افزودند .شهيد عباس
دانشگر يكي از شهداي مدافع حرم است كه به تعبير مقام
معظم رهبري لفظ «جوان مؤمن انقالبي» شايسته او است.
«آخرین نماز در حلب» مجموعه خاطرات شهید مدافع
حرم عباس دانشگر است که در قطع رقعی و 176صفحه
و به کوشش پدر شهید (مؤمن دانشگر) به رشته تحریر
درآمده و همزمان با چهارمین سالگرد شهادت شهید توسط
انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

سینمای جهان

فیلمی که نژادپرستی را
حتی در اسکار نشان داد

فیلم نژادپرس��تانه «بربادرفته» به خواسته نویسنده
فیلم « ۱۲س��ال بردگی» حذف شد .به گزارش تسنیم
ب��ه نقل از هالیوود ریپورتر ،بعد از گس��ترش اعتراضات
علیه تبعیض نژادی به دلیل قتل وحشیانه جرج فلوید،
«جان ریدلی» نویسنده فیلم  12سال بردگی از سرویس
 HBO MAXتقاضا کرد که این فیلم را به دلیل ارجاعات
نژادپرس��تانه حذف کند .بع��د از این تقاضای وی که در
روزنامه «لسآنجلستایمز» منتشر شد سرویس HBO
 MAXاین فیلم را حذف کرد .البته این رسانه ویدئویی
نیز بعد از این موضوع توسط سخنگوی آن بیان کرد که
فیلم بربادرفته محصول آن زمان است و متأسفانه تصاویر
برخی از تعصبات قومی و قبیلهای را نمایش داده که در
آن زمان رایج بوده اس��ت .این برخوردها چه در آن زمان
و چه در زمان فعلی اشتباه است .بنابراین تصمیم گرفتیم
که نمایش آن را فعال تا زمانی که توضیحات آن را بیان
نکنیم متوقف کنیم ،زیرا به نوعی بیمسؤولیتی خواهد
بود« .هتی مکدنیل» اولین بازیگر زن سیاهپوستی بود
که توانست با این فیلم جایزه اسکار بازیگری کسب کند
ی نژادی در مراسم اعطای جایزه اسکار،
اما به دلیل جداساز 
ناگزیر بود دور از سایر عوامل فیلم «بر باد رفته» و در عقب
سالن مراسم اسکار بنشیند.

گفتوگوی«وطنامروز»با سیدمسعودشجاعیطباطبایی
دبیرنمایشگاه کارتون«نمیتوانمنفسبکشم»

ایستاده به

اعتراض

عباس اسماعیلگل :پس از گذشت  16روز از ماجرای قتل
یک ش��هروند سیاهپوس��ت توس��ط پلیس آمریکا همچنان
واکن��ش هنرمندان به این جنایت ادامه دارد .تازهترین این
واکنشها ،خلق  72اثر جدید  45هنرمند ایرانی و خارجی
در حوزه کارتون و کاریکاتور است که این آثار از روز گذشته
(چهارش��نبه) در قالب نمایش��گاه کارتون «نمیتوانم نفس
بکشم» با حضور محسن مؤمنیشریف رئیس حوزه هنری،
سیدمسعود شجاعیطباطبایی دبیر این نمایشگاه ،مجتبی
رحماندوست ،محمدرضا سنگری ،مازیار بیژنی و جمعی از
مدیران حوزه هنری ،هنرمندان کاریکاتوریست ،هنرمندان
حوزههای تجسمی و مسؤوالن فرهنگی در گالری عالی حوزه

هنری روی دیوار رفته است.
سیدمسعود شجاعیطباطبایی ،دبیر نمایشگاه «نمیتوانم
نفس بکش��م» درباره نفس برپایی این نمایشگاه به «وطن
امروز» گفت :از س��ویی در آس��تانه فرارسیدن هفته حقوق
بشر آمریکایی قرار داریم و از سوی دیگر در پی ماجرای قتل
وحشیانه جرج فلوید ،شهروند سیاهپوست آمریکایی توسط
پلیس آمریکا همه نگاهها به سوی این جنایت تأسفبرانگیز
معطوف شده است و هنرمندان دغدغهمند کشورهای مختلف
هم همسو با مردم به این اتفاق واکنش نشان دادند؛ هنرمندان
هنرهای تجس��می از این قاعده مستثنا نیستند و طی این
مدت آثار در خور توجهی خلق کردهاند.

از هنرمندان کاریکاتوریست حرفهای جهان ارتباط و تعامل
وی گف��ت :وقت��ی م��ا دیدی��م در هم��ه ج��ای دنیا به
داریم به طوری که بانک اطالعاتی این س��ایت ،اطالعات ۵
سیاستهای نژادپرس��تانه دولت آمریکا معترض هستند و
ت مطرح جهانی را ثبت کرده اس��ت که
هزار کاریکاتوریس�� 
همچنین ش��ور و اش��تیاق هنرمندان هنرهای تجسمی را
این مسأله در برپایی رویدادهای مختلف هنرهای تجسمی
مش��اهده کردیم ،تصمیم گرفتیم فراخوان این رویداد را به
کمکحال ما شده است.
صورت بینالمللی و با عنوان «نمیتوانم نفس بکشم» انتشار
سیدمسعود شجاعیطباطبایی در ادامه به واکنش برخی
بدهیم ،البته ناگفته نماند در ابتدا قرار بر این بود این نمایشگاه
هنرمندان مطرح خارجی هنرهای تجسمی به اتفاقات اخیر
را به صورت ملی در کشور برگزار کنیم اما با توجه به اینکه در
آمریکا اش��اره کرد و گفت :ب��ه هر حال هنرمندان هنرهای
آستانه هفته حقوق بشر هستیم تصمیم گرفته شد نمایشگاه
تجسمی با خلق آثارش��ان واکنش جدی و معترضانهای به
«نمیتوانم نفس بکشم» را به صورت بینالمللی برپا کنیم.
اقدام نژادپرستانه پلیس آمریکایی داشتهاند و حتی برخی از
این هنرمند در ادامه به تأثر عنوان این نمایشگاه از بیانات
کاریکاتوریس��تهای جهان عرب ،این اعتراضات را به نوعی
مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد :از آنجایی که مقام
«به��ار آمریکایی» نامیدهان��د .وی ادامه داد :همانطور که
معظم رهبری در فرمایش��ات اخیرش��ان به قتل ش��هروند
اطالع دارید آمریکاییها سالهاست دم از حقوق بشر در دنیا
آمریکایی اش��اره کردند ،تاکید ایش��ان در این سخنرانی بر
میزنند اما واقعیت چیز دیگری است و در عمل آمریکا ناقض
پرداختن به ش��عار جهانی «نمیتوانم نفس بکش��م» ما را
حقوق بش��ر در دنیا محسوب میشود .آنها حتی در اوضاع
واداشت تغییراتی را در عنوان این نمایشگاه ایجاد کنیم ،در
کرونایی هم سیاستهای نژادپرستانه خود
ابتدا بنا بر برگزاری یک نمایش��گاه ملی
را ره��ا نکردند به طوری که آمار ویروس
در کشور با عنوان «افول آمریکا» داشتیم
کرونا در این کش��ور به گونهای است که
ک��ه با الهام از بیانات رهبر معظم انقالب
 ۷۰درصد از جانباختگان سیاهپوس��ت
اس�لامی ،این نمایشگاه را به «نمیتوانم
هس��تند ،چرا که سفیدپوستان بیشتر از
نفس بکشم» تغییر نام دادیم.
خدمات بهداش��تی به��ره میبرند و این
شجاعیطباطبایی که تاکنون دبیری
نش��اندهنده تبعیض ن��ژادی در حوزه
رویدادهایی چون «ملکه کش��تی ربا» و
«ترامپیسم» را عهدهدار بوده است ،درباره ش�جاعیطباطبایی :از آنج�ا ک�ه بهداش��تی برای ش��هروندان این کشور
اینکه نمایشگاه «نمیتوانم نفس بکشم» مقام معظم رهبری در فرمایش�ات است ،در نتیجه باید گفت با یک نسبت
را هم میت��وان ادامه رون��د رویدادهای اخیرشان به قتل شهروند آمریکایی معنادار رنگینپوس��تان بخش عمدهای
قبلی تح��ت مدیریتش دانس��ت ،گفت :اش�اره کردند ،تاکید ایشان در این از مبتالیان به کرونا را در این کش��ور به
این نمایش��گاه در راستای سیاستهای س�خنرانی ب�ر پرداختن به ش�عار خود اختصاص میدهند .این نشاندهنده
استکبارس��تیزی رویداده��ای فرهنگی جهانی «نمیتوانم نفس بکشم» ما ظلمی اس��ت که در حق آنها روا داشته
«ملکه کشتیربا» و «ترامپیسم» برپا شده را واداش�ت تغییرات�ی را در عنوان شده است .با جنایت اخیر پلیس آمریکا
این نمایشگاه ایجاد کنیم
یک زخم کهنه در آمریکا س��ر باز کرد و
اس��ت و سعی شده در قالب ارائه جهانی
موجب اعتراضات وسیعی در میان مردم
آثار این نمایشگاه در فضای مجازی صدای
این کشور شد که در ادامه واکنشهای عصبی و غیرمسؤوالنه
مظلومان به گوش مستکبران برسد .شجاعیطباطبایی ادامه
ترامپ و سیاستمداران آمریکایی بر خشم معترضان افزود .اوج
داد :این نمایشگاه که در مدت کوتاهی با رایزنیهای مختلف
واکنشهای عجیب ترامپ به توئیت معروف تهدیدآمیزش
برپا شده اس��ت ،به صورت کامال جهادی توسط هنرمندان
علیه مردم معترض آمریکا باز میگردد.
متعهد هنرهای تجسمی و با مشارکت هنرمندان متعددی
مدیر هنرهای تجس��می حوزه هنری در پایان گفت :بعد
از ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان برگزار شده و قرار
از اتف��اق تلخ و ناگ��وار رخ داده در آمریکا برای جرج فلوید،
بر این شده است که پس از پایان این نمایشگاه ،کتاب آثار
یک پویش بینالمللی به نام «نمیتوانم نفس بکشم» برای
حاضر در این رویداد چاپ شده و از هفته آینده عرضهشود.
اعتراض به نژادپرستی به راه افتاد .البته پیش از این اتفاقاتی
وی ادامه داد :همچنین برای اینکه این  72اثر بخوبی در
ش��بیه به این مورد در کش��ور آمریکا درباره نژادپرستی رخ
فضای مجازی توسط مخاطبان ایرانی و خارجی مورد بازدید
داده بود اما متأسفانه آنچنان که باید در رسانههای مختلف
قرار گیرد ،تمام آثار در س��ایت پربازدی��د «ایران کارتون»
جهان به آن پرداخته نش��ده بود و از بازتاب رسانهای کمی
بارگذاری خواهد شد تا در معرض دید بسیاری از عالقهمندان
برخوردار بود ولی این حادثه تلخ قتل ش��هروند سیاهپوست
هنرهای تجسمی در سراسر دنیا قرار گیرد.
آمریکایی بشدت مورد توجه قرار گرفت و نیاز به یک واکنش
این هنرمند در ادامه درباره امکانات سایت «ایران کارتون»
سریع در سطح بینالمللی برای اعالم این اعتراض از سوی
گفت :این سایت هماکنون به عنوان سایت مرجع در هنرهای
هنرمندان مختلف جهان بود و بهترین زبان برای گفتن این
تجس��می دنیا از جایگاه ویژهای در میان مخاطبان و اهالی
اعتراض زبان کاریکاتور است.
هنر برخوردار است و ما از طریق این سایت با خیل عظیمی

شبکههای برونمرزی یکی پس از دیگری قربانی بیتوجهی دولت

معاون برونمرزی سازمان صداوسیما از دامنهدار شدن
مشکالت اقتصادی شبکههای برونمرزی سیما خبر داد و
گفت :ما مش��کل قطعی را درباره بقیه شبکههایمان هم
داری��م و طی روزها و هفتههای آینده ش��بکههای مهم ما
مثل پرستیوی ،العالم و آیفیلم انگلیسی و عربی نیز از
روی ماهواره حذف خواهند شد .به گزارش «وطن امروز»،
دومینوی مش��کالت مالی شبکههای برونمرزی سیما در
چند هفته اخیر شدت گرفته است و هر روز این ماجرا ابعاد
ت��ازهای به خود میگیرد .پیمان جبلی ،معاون برونمرزی
سازمان صداوسیما در تازهترین گفتوگوی خود درباره قطع
رادیو دری ایران در افغانستان به فارس گفت :رلههای رادیو
دری ما که در افغانستان پخش میشد ،قطع شده و علت
آن هم انباش��ت بدهیای است که به ایستگاههای پخش
رل��ه داریم و مدت طوالنی بود که درخواس��ت پرداخت از
ما داشتند اما به دلیل اینکه در مدت اخیر تخصیص ارزی
به ما تعلق نگرفته ،قادر به پرداخت بدهیهایشان نبودیم

پرستیوی ،العالم و آیفیلم در آستانه تعطیلی

و در نتیجه رادیو دری پس از حدود  40س��ال فعالیت در
کابل و برخی ایالتهای دیگر افغانس��تان قطع ش��د .وی
همچنین درباره قطع پخش س��ایر شبکههای برونمرزی
سازمان صداوسیما نیز تصریح کرد :من متاسفم که ظاهرا
در کش��ور مسؤوالن و نهادهایی که مسؤول تامین بودجه
صداوس��یما بویژه مسؤول تامین ارزی صداوسیما هستند،
یا متوجه فجایعی که اتفاق میافتد ،نیس��تند یا برایشان

انتشار خاطرات حمید داوودآبادی با تقریظ رهبر معظم انقالب

یاد یاران شهید

چ��اپ جدی��دی از کتاب «یاد ی��اران»،
خاط��رات حمی��د داوودآب��ادی از  8س��ال
جنگ تحمیلی به کوش��ش انتشارات سوره
مه��ر در دس��ترس عالقهمندان ب��ه حوزه
ادبیات دفاعمقدس ق��رار گرفت .به گزارش
«وطنامروز» ،داوودآبادی که در این سالها
خود به عنوان یکی از نویس��ندگان پرکار در
عرصه ادبیات دفاعمقدس و مقاومت دست به قلم بوده است ،در
این اثر نیز تالش کرده تا با مرکب خاطره« ،گوشههایی از حماسه
آن رهاشدگان در فضای جبهه» را به سین ه تاریخ بسپارد .بعد از
انتشار چاپ نخست این اثر ،رهبر معظم انقالب در سال  71بر آن
تقریظی نوشتند که چاپ دوم کتاب به همراه آن منتشر شده است.
در بخشی از تقریظ رهبر معظم انقالب بر این کتاب میخوانیم:

«در این نوشته صفا و صداقت زیادی موج
میزند .نویسنده غالبا نقش خود را کمرنگ
کرده و یاد یاران شهیدش را برجسته ساخته
است .روحی ه بسیجی تقریبا با هم ه جوانبش
در اینجا منعکس است ،و میشود فهمید
که چگونه جوانهای��ی در کوره گداخته
جبهه به چ��ه جوهرهای درخش��ندهای
تبدیل میشدهاند .ذکر خصوصیات موقعها و حادثهها و آدمها،
تصویر باورنکردنی جنگ  8ساله را تا حدود زیادی در برابر چشم
آیندگان میگذارد .سؤال من از خودم این است که این از معراج
برگشتگان چقدر میتوانند آن حال و هوا را پس از سفر منالحق
الی الخلق حفظ کنند و حتی درست به یاد بیاورند؟ و برای این
مقصود عالی از دست ما چه کاری ساخته است؟ و چه کردهایم؟»

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی:

بازگشایی سینماها با استقبال مخاطبان همراه میشود
کارگاه آموزش��ی رعای��ت نکات ایمنی و
آشنایی با دستورالعملهای بهداشتی مقابله با
ویروس کرونا در سالنهای سینما در سازمان
سینمایی برگزار شد .به گزارش «وطن امروز»،
پیش از شروع کارگاه آموزشی رعایت نکات
ایمنی و آشنایی با دستورالعملهای بهداشتی
مقابله با ویروس کرونا که صبح چهارش��نبه
 ۲۱خردادماه با حضور مدیران و پرس��نل س��ینماها برگزار شد،
سیدمحم د مهدی طباطبایینژاد از اهمیت و تاثیرگذاری نقش
سالنهای سینما در بازگشت آرامش خاطر و ایجاد شرایط برای
بازگشت به شرایط ایدهآل در جامعه سخن گفت .معاون ارزشیابی
و نظارت س��ازمان س��ینمایی با تاکید بر اینکه به ناچار باید با
موضوع زندگی در شرایط کرونا کنار بیاییم ،گفت« :مقصود ما از
این جلسه و جلسات مشابه که در استانهای مختلف به صورت

مجازی برگزار میش��ود ،این است که به
مردم شریف کشورمان این اطمینان خاطر
را بدهیم که فضای س��ینمای ایران یک
فضای ایمن ،پاکیزه و مراقبت شده جهت
حضور خانوادهها برای به تماش��ا نشستن
آثار ارزشمند سینمای ایران است» .معاون
سازمان سینمایی با اشاره به روند بازگشایی
سالنهای سینما و نبود استقبال و اطمینان خاطر مردم و خانوادهها
در برخی از کشورهای آسیبدیده از ویروس کرونا گفت« :امکانات
الزم بهداشتی در سینماها مهیا شده است که طی روزهای آینده
از طریق انجمن سینماداران تحویل میشود .با اطمینان خاطری
که انشاءاهلل برای مخاطبان ایجاد خواهد شد معتقدم سینماها با
استقبال خوبی مواجه خواهند شد و از این منظر شرایط کشور و
مردم ما با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است».

اهمی��ت ندارد و در هر  2صورت م��ا روز به روز بیدفاعتر
میشویم در مقابل تبلیغات دشمنان و زمینهچینیای که
در افکار عمومی منطقه و جهان علیه ما میکنند و اینکه
فرص��ت معرفی ظرفیتهای ایران به خارج از کش��ور را از
دست میدهیم .ما این مشکل را درباره بقیه شبکههایمان
هم داریم و اگر به همین روال پیش برود ،انتظار داریم طی
روزها و هفتههای آینده شبکههای مهم ما مثل پرس تیوی،

العالم ،آیفیلم انگلیسی و عربی نیز از روی ماهواره حذف
ش��وند .برای من قابل فهم نیست که به چه دلیل و با چه
استداللی این بیتوجهی و سهلانگاری صورت میگیرد .ما
فکر میکردیم که بعد از عملی ش��دن قطع شبکه الکوثر
و توضی��ح درمورد اهمیت تبلیغ��ات بینالمللی جمهوری
اسالمی ،توجهی به این مشکل بشود اما متاسفانه مسؤوالن
تا االن هیچ توجهی نداشتهاند و در ذهن ما بود که چه بسا
این بیتوجهی تعمدی باشد و شائبه اینکه اهداف دیگری
در نظر هست که با قطع شبکههای بینالمللی بر سازمان
صداوس��یما فشار وارد ش��ود ،روز به روز در حال پررنگتر
شدن است .وی با بیان اینکه اگر مسؤوالن با همین روند و
سهلانگاری ،سیاسیکاری و تعمد بخواهند کار پشتیبانی از
شبکههای برونمرزی صداوسیما را پیش ببرند ،ما در آینده
نزدیک هیچ سهمی از تبلیغات بینالمللی در جهان نخواهیم
داشت ،گفت :با این شیوه روز به روز بیدفاعتر خواهیم شد
و ظرفیتهای موجود را هم از دست خواهیم داد.

افشاگری بازیگر «خدمتکار» علیه فیلم

طراحی یک سفیدپوست برای سیاهپوستان هالیوود!
نکات��ی که بازیگر و منتقد س��ینمای هالیوود درباره
فیلم «خدمتکار» میگوید نش��اندهنده حقیقتی است
که غالبا از دید مخاطبان س��ینمای غرب مخفی مانده
اس��ت .به گزارش «وطن ام��روز» ،در مدت اخیر با باال
گرفتن اعتراضات ضدنژادپرس��تی در آمریکا ،خبرهای
تازه و البته عجیبی در ارتباط با غلبه نگاه نژادپرس��تانه
در سینمای آمریکا منتشر میشود .براساس آنچه تسنیم
گزارش کرده ،صحبتهای یکی از بازیگران فیلم معروف
«خدمت��کار» که اتفاقاً در این م��دت به عنوان یکی از
فیلمه��ای محبوب علیه س��فیدان و تبعیض
نژادی اسم برده شده است نیز مطالب فوق
را تأیی��د میکن��د .در ابتدای هفته ش��بکه
نتفلیکس اق��دام به پخش فیلم
«خدمتکار» ک��رد که در
زمان کوتاهی تبدیل به
یک��ی از پربینندهترین
فیلمه��ای هفته ش��د.
تاکن��ون چندی��ن منتقد
و ژورنالیس��ت به ای��ن اتفاق
واکنش نشان داده و در مقابل داستان
فیلم موض��ع گرفتهاند« .برایس داالس
هاوارد» که در این فیلم نقش شخصیت شرور «هیالری
والترز هالبروک» را بازی میکند ،یکی از منتقدان فیلم
اس��ت .هاوارد در صفح ه فیسبوک خود اعتراف میکند
«خدمتکار» ش��اید بهترین فیلم ب��رای آموختن درباره
حقوق شهروندی نباشد.
هاوارد مینویسد« :شنیدهام «خدمتکار» پربینندهترین
فیلم حال حاضر نتفلیکس ش��ده است .قدردان روابط
صمیمانهای که آن فیلم به تصویر کش��یده شد هستم.
پیوند ما چیزی است که عمیقا بر آن ارج مینهم و میدانم
که تا ابد باقی میماند .با وجود این« ،خدمتکار» داستانی

خیالی است که از زاوی ه دید یک شخصیت سفیدپوست
بازگو میشود و توس��ط نویسندگان غالبا سفیدپوست
خلق ش��ده اس��ت .میتوانیم فراتر از دی��دن این فیلم
برویم» .او ادامه میدهد« :اگر میخواهید درباره جنبش
حقوق شهروندی ،اعدام غیرقانونی ،تبعیضنژادی ،جیم
کرو و تمام مسائلی که بر امروز ما تأثیر گذاشته بیشتر
بدانید ،این فهرس��ت از فیلمها و سریالهای استادانه،
ضروری و تأثیرگذار با محوریت بازیگران و نویسندگان
سیاهپوس��ت و داستانهایی درباره جان سیاهپوستان را
ببینید» .هاوارد سپس فیلمهایی را فهرست میکند که
بیش��تر این فیلمها دقیقا
آثاری هستند که در میان
دیگر فیلمهای ساختهشده
درباره سیاهان از شهرت و
ضریب کمتری برخوردارند
و این خود نشاندهنده آن
اس��ت ک��ه فیلمهایی که
حقیقت موضوع سیاهان در
جامعه آمریکا را نشان دهد
و نتواند منافع کاخ سفید را تأمین کند ،بدون تعارف به
محاق خواهد رفت و شاید حتی ما اسمی از آن نشنویم.
قهرمان فیلمهایی که درباره آنان صحبت شد مانند 12
سال بردگی ،جانگوی آزادشده ،بلککنزمن ،خدمتکار و
بس��یاری دیگر بیشتر سفیدپوستان هستند تا سیاهان.
فهرست «برایس داالس هاوارد» شامل این موارد است:
«س��یزدهم»« ،به نتیجه فکر کن»« ،من کاکا سیاه تو
نیس��تم»« ،عفو منصفانه»« ،مالکم ایکس»« ،زندگی و
مرگ س��ندرا بلند»« ،سلما»« ،واچمن» و «وقتی ما را
میبینن��د» .فیلمهایی که مخاطبان جدی س��ینما نیز
اس��امی آنها را نس��بت به فیلمهای مطرح دیگر کمتر
شنید ه یا اصال نشنیدهاند.

