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آرش فهیم :در جریان آش��وبهای مردم آمریکا علی��ه بیعدالتی و نژادپرس��تی ،چند بخش مهم و
تأثیرگذار این کشور متهم به نژادپرستی ش��دهاند .یکی از این بخشها ،سینمای آمریکا یا همان
#هالیوود اس��ت .همزمان با پایین کشیده شدن مجسمهی کریس��تف کلمب و سایر نمادهای
نژادپرس��تی در ایاالت غیرمتحده (!) فیلم «بر بادرفته» نیز از آرشیو شبکهی  HBOحذف
ش��د« .بر بادرفته» که یکی از مش��هورترین آثار کالسیک هالیوود محس��وب میشود ،به
س��فیدنمایی اعضای فرقهای پرداخته که به نسلکش��ی س��یاهان اعتقاد داشتند و این
کار را هم میکردند! شاید خیلی از افرادی که این فیلم را دیدهاند ،فقط مسحور روایت
عشق اس��کارلت و رت باتلر ش��ده باش��ند ،اما حتما تعجب خواهند کرد وقتی بدانند
قهرمانان بهظاهر مهربان و عاشقپیش��هی این داس��تان ،در واقع اعضای یک فرقهی
خش��ن به نام «کوکالکس کالن» بودند؛ فرقهای که نفرت نژادی داشتند و میلیونها
نفر از رنگینپوستان را در آمریکا قتل عام میکردند! هالیوود با نمایش پر زرق وبرق و
داستانهای سحرآمیز و قهرمانپردازیهای دلبرانهاش ،به همین راحتی در بسیاری
از آثار ،جالدهای نژادپرس��ت را پهلوان عشق نشان میدهد .پس جای شگفتی نیست
که ترکشهای انفجار اعتراضات در آمریکا به چنین فیلمهایی هم برخورد کند .البته
ماجرا فقط به حذف فیلم «بر بادرفته» از شبکهی  HBOختم نشد ،بلکه گروهی
از مردم مقابل ساختمان آکادمیعلوم و فنون هنرهای نمایشی اسکار جمع شدند و
شعار «جان سیاهان مهم است» را سر دادند .علت اصلی اعتراض آنها به آکادمی
اسکار ،فاش شدن خبر یک تقلب در این مراسم بود .ماجرا از این قرار بود که دیوید
اویلوو ،یکی از بازیگران فیلم «سلما» در یک سخنرانی افشا کرد که جایزهی بهترین
فیلم اسکار س��ال  ۲۰۱۵قرار بوده به سلما داده ش��ود ،اما وقتی گروهی از سیاهان در
نیویورک روی لباسهای خودشان نوشتند« :نمی توانیم نفس بکشیم» ،داوران آکادمی
اسکار از رأی دادن به این فیلم خودداری کردند .فیلم «س��لما» به کارگردانی آوا دوورنی
دربارهی بخشی از زندگی و مبارزات مارتین لوترکینگ (رهبر سیاهپوستان آمریکا) در جریان
اعتراضات دههی  ۶۰میالدی در این کش��ور برای کسب حق رأی اس��ت .شاید برای بسیاری
جای سؤال باشد که در هالیوود نژادپرست ،چگونه فیلمی دربارهی یکی از رهبران ضدنژادپرستی
ساخته شده و این فیلم تا نزدیکی کسب اس��کار بهترین فیلم هم پیش رفته اس��ت؟! پاسخ را باید در
یک حقهبازی دانست که فرمول س��اخت چنین فیلمهایی در آمریکاس��ت .تقریبا در همهی فیلمهایی که
رنگ و بوی حمایت از سیاهپوستان دارد ،منجی و قهرمان اصلی سفیدپوس��تانی هستند که ادارهی آمریکا را
به عهده دارند .در فیلم «س��لما» نیز دقیقا همین فرمول بهکار رفته اس��ت .در این فیلم میبینیم
که گرچه برخی مظالم به س��یاهان به تصویر کش��یده شده اس��ت ،اما در نهایت
درجه دویی معرفی میشوند که بدون اتکا
سیاهپوستان به عنوان شهروندان 
به سفیدپوستها امکان پیشرفت و ارتقا ندارند .همچنان که در فیلم
«سلما» نیز تأکید میشود که لوترکینگ نه با قدرت رهبری و
خالقیت خودش و نه با قیام بردگان سیاه ،بلکه بهخاطر
البیگری ب��ا مهرههای سیاس��ی قدرتمن��د آمریکا به
پیروزی میرسد؛ و به معنای دیگر ،به لطف طبقهی
حاکم بر آمریکا به موفقیت رس��انده میش��ود! از
طرفی ،آنچ��ه از لوترکینگ در فیلم «س��لما» به
نمایش درآمده ،مردی است که حتی توان ادارهی
زندگی شخصی و خانوادگی خودش را هم ندارد و به
همسرش نیز خیانت میکند! به این ترتیب ،در سال
 ۲۰۱۵فیلمی به جمع نامزدهای اسکار راه یافت که در
عمل ،این قهرمان جنبش س��یاهان را تحقیر و تخریب
کرده بود! ای��ن فرمول در یکی دیگ��ر از فیلمهای
مطرح هالیوود ب��ا مضمون نژادپرس��تی به
شکل آشکارتری استفاده شده است۱۲« .
سال بردگی» ساختهی استیو مککوئین
در مراس��م اسکار س��ال  ۲۰۱۳جایزهی
بهترین فیلم را دریافت کرد و از تلویزیون
ایران نیز ب��ه عنوان یک فیل��م مترقی و
نمونه پخش شد .اما این فیلم هالیوودی
چه ش��اخصهای داشت که اس��کار آن را
فهمید ام��ا برخی از مس��ئوالن تلویزیون
در ایران آن را نفهمیدند؟! واقعیت این است
که همهی فیلمهای هالیوودی #ایدئولوژیک
هستند .در برخی از آنها میتوان نگاه و رویکرد
سیاس��ی و تفکر فیلمس��از را به طور آش��کار دید و
فهمید .اما در برخی دیگر ،فیلمساز بهطور نهان و زیرکانهای به تزریق تفکر
و هدف خودش میپردازد .به اصطالح ،راهنما به چپ میزند و گردش به راست میکند!
فیلم « ۱۲س��ال بردگی» نیز دقیقا در گروه دوم قرار دارد .بخش زیادی از زمان فیلم به نمایش
شکنجهی سیاهپوستان به دست اربابان سفیدپوست در آمریکای دو قرن قبل اختصاص دارد .اما در
نهایت ،باز هم فیلم به سود حاکمان آمریکا تمام میشود! کمی روی داستان « ۱۲سال بردگی» متمرکز
شویم :س��الومون (با بازی چیوتل اجیوفور) یک آمریکایی آزاد است که در س��ال  ۱۸۴۱به همراه خانوادهاش
زندگی شاد و آرامی را در #نیویورک میگذراند .او که به کار نوازندگی ویولون اش��تغال دارد ،برای کار به #واشنگتن دعوت میشود .اما در آنجا ربوده
شده و به عنوان #برده به فروش میرسد و با انتقال به مزارع پنبه در جنوب آمریکا ،سالهای سختی را میگذراند .سرانجام با واسطهگری یک سرمایهدار
سفید و حضور مأموران دولتی ،حق آزادی سالومون اثبات میشود و او پس از  ۱۲سال دوباره به زندگی آرام خود برمیگردد .اولین نکتهای که در فیلم «۱۲
سال بردگی» به نظر میرسد این است که در این فیلم ماجرای تلخ آزار س��یاهان به عنوان پدیدهای منفک از سیستم سیاسی و قدرت در آمریکا معرفی
میشود .طوریکه شخصیت اول فیلم در ابتدا زندگی آرام و خوبی دارد و هیچ تبعیضی بین او و سفیدپوستان نیست .بهزعم فیلم ،آنهایی که
سالومون را به بردگی گرفته و به بیگاری وادار میکنند ،گروهی اراذل و اوباش روستایی هستند و سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی
هیچ نقشی در بردهداری ندارند .چند سکانس و بهویژه پایانبندی فیلم جای تأمل دارد و باز هم شاهد اجرای فرمول «حقهبازی
هالیوودی» هستیم .در یکی از کلیدیترین صحنههای فیلم میبینیم که سالومون میلههای دریچهی زندان را گرفته و
کمک میخواهد .دوربین باال میرود و در پسزمینهی تصویر ،ناگهان تصویر «کاخ سفید» پدیدار میگردد! گویی
قرار است منجی سیاهپوس��تان از کاخ س��فید ظهور کند! و در انتهای فیلم نیز همین طرز تفکر به واقعیت
تبدیل میشود! در پایان ،یک سرمایهدار سفید به دلجویی او میآید و نسبت به ظلم ارباب به سیاهان
اعتراض میکند .پس از آن هم این مأموران دولتی هستند که از راه میرسند و سالومون را از بردگی
رها میکنند و او را دوباره ب��ه نیویورک بر میگردانند! نیویورکی که پایتخت س��رمایهداری
جهان است .این اتفاق دقیقا در یک فیلم هالیوودی دیگر با محوریت آزار سیاهان که در
مراسم اسکار هم مطرح شد ،رخ داده است .فیلم «جانگوی از بند رهاشده» ظاهرا
به ماجرای بردهداری در آمریکا میپردازد ،اما در این فیلم هم یک سرمایهدار
سفیدپوس��ت آلمانی اقدام به آزاد نمودن بردهها میکند .درس��ت مانند
فیلم «لینکلن» که اینطور نش��ان میدهد که این س��رمایهدارهای
سفیدپوست هستند که آزادی را به سیاهپوستها اعطا میکنند!
و این فرمول همیش��گی فیلمهای هالیوودی است که در آنها
اشراف سفیدپوس��ت ،آقایی میکنند و سیاهپوستها فقط با
لطف آنها میتوانند به جایی برس��ند .آیا این تصویرسازی،
خودش نوعی نژادپرستی نیست؟!

