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«شاکلهشناسی» نقد میشود

نشست نقد و بررســـی کتاب «شاکلهشناسی» تالیف
نصرا ...حکمت برگزار میشـــود .این نشست یکشنبه
 ۲۴تیرماه از ســـاعت  ۱۵تـــا  ۱۹با حضور نویســـنده اثر ،قباد
منصوربخـــت ،عبـــدا ...صلواتی ،عبدالحمیـــد ضیایی ،رضا
ماحـــوزی ،اســـدا ...رحمـــانزاده و محمدابراهیم ضرابیها
در محل ســـالن اجتماعات پژوهشـــکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعـــی واقع در پاســـداران ،خیابان شـــهید مومننژاد
(گلســـتان یکم) شـــماره  ۱۲۴برگزار خواهد شد.

فیلـــم تنهـــا رســـانهای برای
جاوید محمد
سرگرمی نیست .همواره از آن
ترجمه :یاسین پورعزیزی
برای تماشـــای تاریخ استفاده
شـــده و خواهد شـــد و میتواند دیدگاههایـــی را درباره
«دیگری» خلق یا تقویت کند .در ســـینمای هندوستان
که بزرگترین صنعت فیلمســـازی دنیاست -تصاویریاز جدایی پاکســـتان از هندوستان ارائه شده که در آن،
پاکســـتان و مسلمانان مورد تحریف قرار گرفتهاند؛ ارائه
نگاهـــی پاک و معصومانه به «خـــود» و نگاهی کثیف و
خصومتآمیز به «دیگری».
گاستون روبرگ مینویسد« :ســـینما بزرگترین مفسر
گذشته اســـت و مدام حافظه مخاطبانش را برنامهریزی
میکند ».قرن بیستم بزرگترین «سفر خروج» نوع بشر را
شاهد بوده است .تقسیمبندی هند و پاکستان جابهجایی
 12میلیـــون آواره را در پی داشـــت ،بیش از یکمیلیون
انسان جان خود را از دست دادند و دهها هزار زن ربوده
شدند .استقالل و تفکیک دردناکی که بعد از آن صورت
گرفت در آن زمان موضوعی بود که فیلمسازان بسیاری از
آن غفلت کردند .با این حال ،بعد از جنگ دوم بین هند
و پاکستان در سال  ،1971جهتگیریهای سیاسی،
تغییر چشمگیری کرد و به تبع آن سینما نیز تغییر کرد.
ســـینمای هند که به نام بالیوود شناخته میشود ،دیگر
از این موضوع که قبال ممنوع به حســـاب میآمد ،غافل
نیست و نسبت به پاکستان و جمعیت مسلمان این کشور
موضع بسیار خصومتآمیزی گرفته است.
«گوریندر چادا» فیلمسازی انگلیسی -هندیتبار است
که درباره اســـتفادههای اولیـــه از تبلیغ برای به چالش
کشیدن قوانین انگلســـتان چنین مینویسد« :یکی از
اولین ســـاحهایی که فیلمسازان هندی [مقابل تسلط
بریتانیا] به کار بردند ،استفاده از زبانی به غیر از انگلیسی
در فیلمها بود .آنها از استعارهها[ی هندی] ،داستانهای
مذهبی و پیامهای رمزی استفاده میکردند .هندیها
در آن زمان ابـــزار زیادی برای تضعیـــف حاکمان خود
داشـــتند ».اگرچه حاال قضیه به کلی عوض شده و هند
کشوری مستقل و آزاد است ،اما هنوز از آن درس قدیمی
اســـتفاده میکند و از فیلم و زیرمتنهای جا داده شده
در فیلم ،برای ارتباط برقرار کردن و تاثیر گذاشـــتن روی
مخاطب خود بهره میبرد.
مـــن در آمریکا زندگـــی میکنم اما پـــدر و مادری دارم
کـــه جراحتـــی را که این جدایی در پی داشـــت ،تجربه
کردهاند .داستانهایی را در کتابها پیدا کردم (واقعی و
غیرواقعی) که چندان با تجربه آنها همخوانی نداشت .از
آنجاییکه درباره این موضوع فقط چند فیلم بلند ساخته
شـــده ،من آنها را چندینبار دیدم و میخواستم روایت و
زیرمتنشان را ورای هدف سرگرمکنندگیشان پیدا کنم.
در هیچکدام از این فیلمها ،به غیر از ماموریت کشـــمیر
( ،)2000هیـــچ ارجاعی به اشـــتباهات ارتش یا دولت
هندوســـتان نمیشـــود( .در فیلم ماموریت کشـــمیر،
پلیس چند بیگناه را میکشـــد اما این کار او فقط یک
اشـــتباه تلقی میشود ،زیرا امکان تشخیص بیگناهان
از تروریستها وجود نداشت) .هندوها ،آدمهای خوب،
میهنپرســـت و دوستدار صلح هســـتند و انسانی رفتار
میکنند ،گرچه چندتایی هم آدم بد در بینشـــان پیدا
میشود (خیانتکاران) که البته قهرمان فیلم حتما آنها را
به خاک میافکند .بنابراین ،تقریبا همیشه ،در مقایسه با
تصویر پاکستانیها ،تصویری که از هندوها ارائه میشود،
تصویری اغراقشده و خوب است.
فیلمهایی که ذیال بررســـی خواهند شد ،همگی نقش
ی میکنند .قطار
کلیدی در تفســـیر دوباره تاریخ بـــاز 
پاکستان ( ،)1998گادار ( )2001و قفس ( )2003از
بسیاری جهات چالشها و تنشهای سیاسی بین هند
و پاکســـتان را در زمان ساختشان نشان میدهند .با
وجود اینکه فیلمهای هنـــدی در همهجا تنها بهعنوان
فیلمهای ملودرام احساســـاتی شناخته میشوند ،ارائه
ســـیکهای هندی و هندوها بهعنـــوان قهرمان فیلم و
مســـلمانان پاکستان بهعنوان ضدقهرمان ،درونمایهای
است که در اکثر این فیلمها دیده میشود .در چند سال
اخیر ،ارتباطات سیاسی بین این دو کشور بهبود یافته و
تالشهایی درجهت برقراری صلح ،دوستی و تفاهم انجام
شده است .این مساله در یکی از بهترین فیلمهای اخیر
به نام  ،)2004( Veer-Zaaraنشان داده شده است.
در زیر برخی از سواالتی که هنگام تماشای این فیلمها،
ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ،آوردهام:
الف) چرا در این فیلمها ،دختر مســـلمان است که عاشق
یک مرد سیک یا هندو میشود؟ چرا برعکس این [رخداد]
هرگز اتفاق نمیافتد ،درصورتی که در دنیای واقعی دومی
بیشتردیدهمیشود،یعنیدختریازمذهبسیکیاهندو
عاشق مرد مسلمانی میشود [و همچنین] رویآوردن به
اسالم ،خیلی بیشتر از ترک آن اتفاق میافتد.
ب) بـــا وجود اینکه برخی فیلمهـــای اولیه دارای ابهام
بیشتری هســـتند ،چرا قهرمان این فیلمها همیشه یک
هندو یا سیک است؟ در بهترین حالت ،شخصیتهای
مسلمان بسیار ضعیف نشان داده میشوند و در بدترین
حالت ،شـــرور و شیطانی به تصویر کشیده شدهاند .چرا
هندیها ،مهربان ،دوســـتدار صلح و صبور هســـتند و
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ت و گزارشهایی از اندیشه و آیین
اخبار ،یادداش 

پنجشنبه  ۲۱تیر ۱۳۹۷

ترجمه اثری از محمد ارکون

کتاب «اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسالم معاصر»
اثر «محمـــد ارکون» و ترجمـــه «محمدجواهرکالم»
در  ۱۰۶صفحـــه بـــه قیمـــت  12000تومان به تازگی از ســـوی
انتشـــارات شادگان منتشر شده اســـت .عناوین فصول کتاب
«اندیشـــیدنی و نااندیشـــیدنی در اســـام معاصر» به این
ترتیب اســـت :زندگانی ،مصاحبهها ،شکلگیری بنیادگرایی
اســـامی ،روشـــنفکران عرب و غرب ،بنیادگرایی و مسائل آن
و اندیشیدنی و نااندیشـــیدنی در اسالم معاصر.

 ۲۸شوال ۱۴۳۹

 ۱۲جوالی  ۲۰۱۸شماره ۲۵۳۷

فهمهرمنوتیکیدرنظردیلتای

کرســـی ترویجـــی «فهـــم هرمنوتیکـــی علـــوم
انســـانی مبتنیبـــر آرای دیلتـــای» بـــا ارائه مالک
شجاعیجشـــوقانی برگـــزار میشـــود .ناقدین این جلســـه
محمدتقـــی موحدابطحـــی و پـــگاه مصلح ،مدیـــر علمی،
معیـــن معیـــنزاده و مدیر اجرایی ،طاهره ایشـــانی اســـت.
این نشســـت یکشـــنبه  ۲۴تیر ،ســـاعت  13:30تـــا  15:30در
ســـالن اندیشه پژوهشگاه علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی
برگزار میشـــود.

دفترجدیدخاطراتخسروشاهی

دوازدهمیـــن دفتر از مجموعه «حدیـــث روزگار» با
عنوان «خاطرات مســـتند ســـیدهادی خسروشاهی
درباره نشـــریات مخفی حوزه علمیه قم» از ســـوی انتشارات
کلبه شـــروق در ۱۹۲صفحه و قیمت ۳۵۰۰تومان منتشـــر شد.
ایـــن کتـــاب از یک مقدمـــه ،تاریخ پیدایش نشـــریه بعثت،
خاطراتی درباره نشـــریه انتقام ،دربـــاره اعالمیههای فضال و
طالب یا اســـناد نهضت اســـامی ایران ،اعالمیههای مخفی
و ضمایم تشـــکیل شده است.

مسلمانها در سینمای هند

()1

بالیوودچهتصویریاز«دیگری»ارائهمیدهد

نمایی از فیلم «شورش؛ داستان عشق»

پاکستانیها ،جنگطلبانی هســـتند مملو از شرارت و
فاقد هرگونه عطوفت انسانی.
ج) مسلمانها کجا هستند؟ چرا هرکاری که از دستشان
برمیآید نمیکنند تا این تصاویر زشت و زننده را اصالح
کنند؟
در ادامه درونمایهها و مثالهای مشخصی را که در این
فیلمها دیده میشود ،ذکر میکنم.
الف) تاریخ و اینکه اصال چه کسی آغازگر آن است؟

برای اینکه نگاهمان به روایتی تاریخی را شـــکل بدهیم،
بررسی علت و معلول از اهمیت زیادی برخوردار است .این
ژانر از فیلم ،همواره مسلمانان را علت دردسر و خرابکاری
نشان میدهد و معلول ،این است که هندیها و سیکها
درواقع برای دفاع از خود بهپا میخیزند.
در فیلم قطار پاکســـتان ،وقتی سیکها اخبار مربوط به
قطارهایی را میشنوند که از پاکستان میآیند ،درباره این
مساله بحث میکنند که چگونه باید در مقابل این قطار
واکنش نشـــان داد .یکی از آنها میگوید« :به دختران و
خواهران ما تجاوز شده است ،اگر آنها یکی از ما را بکشند،
ما دو نفر را خواهیم کشت .اگر یکی از ما را با خود ببرند،
ما دو نفر از آنها را اسیر خواهیم کرد ».یکی از افراد عاقل
گروه میگوید« :چه شـــجاعتی در کشـــتن بیگناهان
است؟» جمعیت جواب میدهد« :بیگناه کیست ،این
یک جنگ است ،بچههای هندو و سیکها جلوی چشم
مادرانشان کشته شدهاند».
فیلـــم قفس ،با تصویر آرامشبخشـــی از معبد طالیی و
راهپیمایی صلحآمیز سیکها آغاز میشود .این مراسم
با هجوم شورشـــیان مسلمان و قتلعام سیکها توسط
آنها ،قطع میشود .از آنجایی که این مسلمانان هستند
که آغازگر خشونتند ،پس سیکها برای دفاع از خود ،به
انتقام روی میآورنـــد .بنابراین در ذهن مخاطب نتیجه
طبیعی و آرامشبخش در مقابل این اعمال ،آن است که
ببیند مسلمانان «بد» تکهتکه و کشته شوند.
فیلم «گادار» بـــا صحنه قطع اعضای بدن بعضی افراد،
قبل از جدایی پاکستان از هند شروع میشود .تصویر،
خانوادهای سیکمذهب را نشان میدهد که وحشتزده،
سعی میکنند به دخترانشان سم بخورانند و خطاب به
دختران میگویند خوردن سم بهتر از آن است که شرف
خود را از دســـت بدهند .ســـپس میبینیم که مسلمان
ثروتمندی به نام اشـــرفعلی در حال ترک هند ،بر سر
زیردستانش فریاد میزند و از رفقای هندویش تقاضای
ضمانت برای خروج میکند .درحالی که قطارش ایستگاه
را ترک میکند ،قتل و خونریزی آغاز میشود .قطاری که
به پاکستان میرسد پر است از اجساد هندوها و سیکها.
پیغامی روی این قطار نوشته شده است با این عنوان که
«هندیها؛ کشـــتن را از ما یاد بگیرید» .این عمل نهتنها
هندوها و ســـیکها را تحریک به گرفتن انتقام میکند
بلکه اعمال متعاقب آنها را نیز توجیه میکند.
ب) عشق ممنوع :دختر مسلمان و مرد هندو یا سیک

با وجود اینکه واقعیت جدایی پاکستان و هند پرخشونت
بود اما بیشتر فیلمها همچنان جایی برای عشق هم دارند.

«عشق ممنوع» قطعا ویژگی مهم فیلمهایی از این دست
است .مساله بسیار ویژه در اینباره آن است که داستان
همیشه داستان دختر مســـلمانی است که عاشق مرد
هندو یا سیک شده است و نه برعکس آن.
در فیلم «قطار پاکستان» نشان داده میشود که جوگوت
سینگ -که گنگستری از مذهب سیک است -پنهانی وارد
خانه معشوقش میشود و سعی میکند به او نزدیک شود.
پدر دختر که نابیناست صداهایی میشنود اما از آنجایی
که بسیار سادهلوح تصویر شده ،دختر ،بهراحتی میتواند
حواســـش را پرت کند .سپس مرد سیک را میبینیم که
با معشـــوقهاش در مزارع ،عشقبازی میکند و درنهایت
دختـــر از او باردار میشـــود .البته ایـــن مطلب را فیلم
مستقیما اذعان نمیکند ،چراکه در روستاهای سنتی،
پدیده پیوند دختری مســـلمان با پســـری سیک هنوز
غیرقابلتصور است.
در گادار و  Veer-Zaaraدوبـــاره در شـــرایطی متفاوت،
دختری مســـلمان را میبینیم که عاشق قهرمان هندو و
سیکمذهب فیلم شده است .بهاینترتیب [از روند این
فیلمهـــا] میتوان حدس زد که [برآنند تا القا کنند که]
مردان مسلمان ،مردان خوبی برای زنهایشان نیستند
و این هندوها و سیکهایند که واجد مردانگی هستند.
همچنیـــن میتوان چنین برداشـــت کرد که – علیرغم
حرمت این امر در اسالم -یک دختر مسلمان میتواند به
راحتی پیوندهای خانوادگی و مذهبی خود را قطع کرده
و از قوانین تخطی کند .این فیلمها عشـــق را مهمترین
درونمایه خود قرار میدهنـــد و یک تراژدی را تبدیل به
داســـتانی رمانتیک میکنند .پیام درونی این فیلمها،
اما ،چیزی جز همان کلیشه قدیمی «عشق بر همهچیز
پیروز است» نیست.

تصویر ارائه شـــده از مردان مسلمان :مردانی
ضعیف و بزدل
هند کشوری است که غالب جمعیتش را هندوها تشکیل
میدهند و اقلیتی نزدیک به  12تا  15درصد ،مسلمان
دارد .قطعـــا طبیعی به نظر میرســـد که مردان هندو را
در نقش قهرمان و قدرتمند نشـــان دهند .با این وجود،
غیبت کامل مردی مســـلمان و قوی در فیلمهایشان،
جالبتوجه است.

فیلم قفس ،با تصویر آرامشبخشی از معبد طالیی و
راهپیمایی صلحآمیز سیکها آغاز میشود .این مراسم با
هجوم شورشیان مسلمان و قتلعام سیکها توسط آنها،
قطع میشود .از آنجایی که این مسلمانان هستند که
آغازگر خشونتند ،پس سیکها برای دفاع از خود ،به انتقام
روی میآورند .بنابراین در ذهن مخاطب نتیجه طبیعی
و آرامشبخش در مقابل این اعمال ،آن است که ببیند
مسلمانان «بد» تکهتکه و کشته شوند

در فیلم قطار پاکســـتان ،یک خارجی وارد شهر میشود
و جایی برای ماندن ندارد .نام کوچکش ،اقبال ،نشـــان
میدهد که مسلمان است اما نام فامیلش سیکسینگ
اســـت .وقتی دنبال جایی میگردد به او میگویند که
بایـــد به معبد محلی به نام گوردوارا برود که معبدی برای
سیکمذهبان است .در ادامه داستان ،اقبال به دالیلی
به زندان میافتد .او در پاسخ به پلیس سعی میکند انکار
کند که مسلمان است .اما آنها از او میخواهند نشان دهد
که به شیوه مسلمانان ختنه شده است یا نه .با این حال،
او همچنان مصر اســـت که ثابت کند مسلمان نیست و
حتی این شجاعت را ندارد که به مسلمانی خود اقرار کند.
ج) مرد هندوی مهربان و شجاع

در فیلم گادار ،ســـکینه (زنی مســـلمان) از خانوادهاش
جدا شده و گروهی از سیکمذهبان ب ه دنبالش هستند.
قهرمان فیلم ،تارا ســـینگ -که یک ســـیک است -این
تعقیب و گریز را دیده اســـت و میخواهد مانع آن شود.
حتـــی با اینکه او خانـــواده خود را از دســـت داده ،اما
سخنرانی آتشینی میکند و مانع آنها میشود .در فیلم
 ،Veer-Zaaraمیفهمیـــم که چرا ویر( ،ســـیک زندانی
شده) مدارکی را که دال بر بیگناهی خود داشته ،ارائه
نمیدهد .او بیشـــتر نگران شرافت و عزت زاراست (زنی
مسلمان اهل پاکســـتان که او عاشقش شده است) .او
هیچ اعترافی نمیکند که به ضرر آن زن باشد ،حتی اگر
به قیمت این باشد که تا ابد در زندان بماند.
حتـــی در فیلم قطار پاکســـتان« ،حکـــوم چاند» -که
کدخدای دهکدهای هندوست -شخصی عادل معرفی
میشود و مسلمانان زیادی در میهمانیاش حضور دارند.
دختر نوجوانی از خانوادهای مسلمان نزد او میماند تا
سرگرمش کند .هم خود دختر و هم خانوادهاش ،بسیار
ســـادهلوح تصویر میشوند .مادر دختر کسی است که
ظاهرا مایل است دخترش را بدون درنظر گرفتن شرافتش
بفروشـــد .وقتی خانواده دختر آنجـــا را ترک میکنند،
حکوم از دختر میپرســـد که چه کاری بلد اســـت ،او به
طرز معصومانهای پاسخ میدهد که «فقط بلدم برقصم و
آواز بخوانم»! در اینجا تصویری که از حکوم چاند داریم،
تصویر مردی است که تالش میکند شهوت خود را کنترل
کند .بعد از کمی رقص و آواز ،حکوم از دختر میخواهد
که برود اما حاال این دختر اســـت که نمیپذیرد .اگرچه
فیلم آشکارا نشان نمیدهد اما تصویری که از دختر ارائه
میشود ،نشـــان از آن دارد که در واقع این دختر است
که بنای کف نفس ندارد و این حکوم اســـت که تسلیم
دختر شده و نه برعکس.

هندوهای صبور و پذیرا در مقابل مســـلمانان
افراطی و سرسخت

همه ما قهرمانان فیلمها را دوســـت داریم و از شخصیت
شـــرور فیلمها بدمان میآید .در این ژانر ،خانواده هندو
بســـیار مهربان و صبور تصویر میشوند .درست برعکس
آن ،خانوادههای مسلمانی را میبینیم که بسیار بیرحم،
افراطی و متعصب هستند.

در فیلـــم قفس ،قهرمان ،زن هندویی اســـت به نام پورو
که در شب عروسیاش توسط یک مسلمان به نام رشید
ربوده میشود .وقتی خانواده زن از ماجرا باخبر میشوند
به سراغ خانواده پســـر میروند .پدر و عموی پسر رفتار
بسیار ســـردی با آنها دارند .امامی که آنها را به عقد هم
درمیآورد و نیز پدر و عموی پسر ،همگی شخصیتهای
شرور فیلم هستند و نهتنها هیچگونه عزت و شرفی ندارند،
بلکه از انسانیت نیز بویی نبردهاند .در ادامه ،وقتی افراد
بیشتری از خانواده دختر ربوده میشوند ،میبینیم که
همگی در خانه مرد مســـلمان دائمالخمری ،نگهداری
میشـــوند و چنان با آنها رفتار میشود که گویی اسیر و
بردهای بیش نیستند.
در فیلم گادار ،تارا سینگ و سکینه عاشق هم میشوند.
خانواده هندوی تارا بسیار مســـالمتآمیز با این قضیه
برخورد میکنند و دختر مسلمان را بهطور کامل در جمع
خود میپذیرند و حتی او را مجبور نمیکنند به دین آنها
درآید .در مورد پذیرش تارا در خانواده مسلمان سکینه،
مساله کامال برعکس است و وقتی او برای دیدن خانواده
سکینه به پاکستان میرود ،باید برای بازگرداندن سکینه
با پدر متعصب او مبارزه کند.
تارا برای نگهداشتن همسرش ،باید به دین اسالم درآید.
گرچه مسلمان شدن به زعم بالیوود تنها با گفتن جملهای
بهمعنای ایمان آوردن به یگانگی خدا و پیامبرش باید تمام
شود ،اما ظاهرا تارا باید مراحل بسیار سختی را بگذراند تا
مورد پذیرش قرار گیرد .او نهتنها مجبور است این جمله را
تکرار کند ،بلکه باید این کار را در برابر جمعیت عظیمی
از مردم شهر انجام دهد .امام شرور تصویر شده در فیلم
از او میخواهد که جمله را تکرار کند و سپس مکالمهای
تحریککننده و عجیب بین تارا و پدر دختر شکل میگیرد
و از تارا خواسته میشود که علنا اعالم کند که پاکستان
بهتر از هند است و او با رضایت میپذیرد .اما در ادامه از
او میخواهند که علیه هند شعار دهد .مکالمه زیر پاسخ
تارا را نشان میدهد:
تارا ســـینگ :چرا دارید این بازیهای سیاســـی را ادامه
میدهید؟ زندهباد پاکستان .ما اعتراضی به این مساله
نداریم .اما هند هم زندهباد.
اشرفعلی :تو اگر نگویی «مرگ بر هند» ،مردم ما چطور
میتوانند مطمئن شـــوند که تو یک مســـلمان واقعی
هستی؟
تارا سینگ :در هند تعداد مسلمانان از این کشور بیشتر
است .قلب آنها همیشه میگوید «زنده و پاینده باد هند».
آیا آنها مسلمانان واقعی نیستند؟

نتیجه

ممکن نیســـت بتوان موضوع مهمـــی همچون جدایی
پاکســـتان از هند و اینکه سینمای هند چه تصویری از
آن ارائه داده را خالصه کرد و پایانی برایش درنظر گرفت.
کلیشههای رایج زیادی برای بهتصویر کشیدن مسلمانان
بهکار رفته که خطرات آن بهخوبی توســـط جک شاهین
مطرح شده است:
«اگر تصاویر مشـــابهی را بگیرید و بارها و بارها تکرارش
کنید و به مردم یاد بدهید که از این گروه (مســـلمانان)
و مذهبشان بیزار باشند ،اتفاقی که میافتد این است
کـــه ما برخالف هوش و ذات پاکمان ،در حقیقت تغییر
میکنیم و به ایـــن تصاویر اجازه میدهیم کل جمعیت
مســـلمانان را بـــد تصور کرده و بیش از همیشـــه از آنها
متنفر باشیم».
فیلم چیزی فراتر از ســـرگرمی است .در پی نظرسنجی
بین مســـلمانان بریتانیا ،اینطور گزارش شـــد که تمام
کسانی که مصاحبه کردند ارتباط مستقیم بین تصاویر
ارائه شده در رسانهها و تجربیات اجتماعیشان از نفرت،
تعصبات و خشونتی که با آنها مواجه بودند ،وجود دارد.
چیزی که درنهایت میتوانیم بگوییم این است که فیلم،
رسانهای تاثیرگذار است .اینکه چطور تاریخ و مردمی با
قومیتها یا مذاهب مختلف به تصویر کشیده میشود،
مسالهای است که باید با دقت و به دور از هرگونه تعصبی
با آن برخورد کرد.
امیدوارم این مقاله راه افراد دیگر را برای تحقیق بیشـــتر
باز کند .من مقالهام را با یک افسانه قدیمی هندی تمام
میکنم که شاید نگرش تازهای به ما بدهد .پدری هر شب
موقع خواب برای فرزندش داستان تعریف میکرد .روزی
پســـر از او پرســـید« ،چرا در همه داستانهایی که برایم
تعریف میکنی ،شکارچی پلنگ را شکست میدهد؟»
پـــدر کمی فکر کرد و گفت« :تـــا زمانیکه پلنگ قادر به
نوشتن نباشد ،داستان به همین شکل خواهد بود».
پینوشتها:
-1جاویدمحمدنویسندهمسلمانساکنسانفرانسیسکو.
اگرچه او با نوشتن نقد کار خود را آغاز کرده اما عالقهاش او
را به سمت نوشتن فیلمنامه هم سوق داده است .چنانکه
خود گفته اســـت ،او نحوه به تصویر کشیدن مسلمانان
در سینمای جریان اصلی آمریکا را درک نمیکند و این
موجب شده تا سایت  ،MyFavoriteReview.comرا که
به بررسی فیلم و کتاب و سرگرمیهای اسالمی میپردازد،
راهاندازی کند.

