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سید یوسف مرادی
كودتـــا، نویســـندگان و هنرمنـــداِن مـــا هـــم، همچـــون نویســـندگان و  كاش بعـــد از 
كودتای شـــیلی، مبارزه را تـــرك نكردند، در صحنه  كه بعد از  هنرمنـــداِن شـــیلیایی 
گذاشـــتند و هـــم تاریـــخ را بـــه تصویـــر می  مـــی ماندنـــد و هـــم مـــردم را تنهـــا نمـــی 

. ند كشید
كودتای ســـازمان جاسوســـی آمریكا علیه  كـــه بعد از  بهتریـــن نمونـــه از هنرمندانی 
ســـالوادر آلنـــده در شـــیلی، علـــی رغـــِم تســـلِط دیكتاتـــوِر بیرحمی چون پینوشـــه، 
گر  كرد و مـــردم اش را تنها نگذاشـــت، ســـینما كودتا  اقـــدام بـــه ثبِت تاریـــِخ بعـــد از 

مشـــهور میگل لیتین اســـت.

كشـــور رفـــت، ســـفر  ج از  كودتـــای شـــیلی بـــه تبعیـــدی اجبـــاری در خـــار او بعـــد از 
پنهانـــی او به شـــیلی در ســـال 1985 بـــا چهـــره ای مبـــدل و در دوران تبعیدش در 
كیدا ممنوع بود و ســـاخت ســـی و دو هـــزار متر فیلم  كشـــور ا كه ورودش به  حالـــی 
گونه ای  طی شـــش هفتـــه، از زند گـــی ملت زیر ســـلطه ی دیكتاتوری پینوشـــه بـــه 
گارســـیا ماركز نویســـنده و چهـــره ی مشـــهور جهانی را بر  گابریل  كه  تاثیرگـــذار بـــود 
كند. كتـــاب مبدل  آن میـــدارد تـــا ماجرای ســـفر پنهانی لیتین به شـــیلی را به یک 

كودتای بیست و هشِت مرداد یك لیتین داشتیم... كاش ما هم بعد از 

كاش ما هم بعد از كودتا یك لیتین داشتیم
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بـــا  كـــه راه ســـتیز  بـــه هنـــری بایـــد پرداخـــت  »تنهـــا 
از  بخشـــی  ایـــن جملـــه،  بیامـــوزد.«  را  جهانخـــواران 
پیـــام منـــزوی شـــده امام راحـــل به هنرمندان اســـت 
كـــه طی ســـالهای اخیر و با سیاســـت های ســـینمایی 
مدیـــران مختلف فرهنگی و هنری مـــا به محاق رفته 
اســـت. در نتیجه، آنچـــه امروز یعنی 37 ســـال پس از 
پیـــروزی انقـــاب اســـامِی مـــردم ما، بـــه نـــام هنر در 
وجوه رســـمی و دولتی خود تولید و انتشـــار می یابد، 
كمتـــر جلـــوه ای از تجلی های ایـــن جمله  متاســـفانه 
اســـت. رشـــد و توســـعه »هنِر ســـتیز با جهانخـــواران« 
كـــه  كمتریـــن بازتـــاب واقعـــی زندگـــی مردمـــی اســـت 
جـــان خـــود و هموطنـــان خـــود را در راه اســـتقال، 

كرده انـــد. آزادی و مـــردم ســـاالری دینـــی تقدیـــم 

میـــگل لیتین فیلمســـاز انقابی و تبعیدی شـــیلی در 
گذشـــته بـــه دعوت ســـومین جشـــنواره بین  روزهای 
كیســـت و  الملـــل فیلم عمار به تهران آمده اســـت. او 

حضـــورش در ایران چـــه اهمیتی دارد؟ 

لیتیـــن از بزرگتریـــن چهره هـــای ســـینمایی آمریـــكای 
كه در موج ترویج ســـینمای  التین اســـت؛ قاره بزرگی 
آمریـــكا یـــا اروپـــا در ایـــران توســـط روشـــنفكران چـــپ 
و راســـِت مـــا، هیـــچ گاه بـــه درســـتی دیـــده و تماشـــا 
نشـــده اســـت. با وجـــود تجربه های مشـــترک تاریخی 
و سیاســـی و فرهنگـــی میـــان مـــردم مـــا و التینـــی هـــا 
متاســـفانه جز ادبیات داســـتانی، حوزه های فرهنگی 
كمتر مـــورد توجه قرار داشـــته اســـت.  و هنـــری دیگـــر 
گری به  گر بگوئیـــم امـــروز ســـینما بـــه همیـــن خاطـــر ا
گارســـیا ماركز داســـتان  گابریل  كه  ایـــران آمده اســـت 
نویـــس بـــزرگ التینـــی، داســـتان حضـــور مخفیانه او 
گفتگوی شـــخصی با  در شـــیلی را پـــس از 18 ســـاعت 
وی دســـتمایه یكـــی از آثارش قرار داده اســـت، شـــاید 
اندكـــی از جایگاه فرهنگی او را معرفی نموده باشـــیم. 

»ماجـــرای اقامـــت پنهانـــی میـــگل لیتین در شـــیلی« 
كـــه در آن بـــه داســـتان  عنـــوان اثـــری از ماركـــز اســـت 
شـــگفت انگیز ســـفر لیتیـــِن ممنـــوع الورود به شـــیلی 
بـــا لباس مبدل یـــک بازرگان اوروگوئـــه ای می پردازد. 
كـــه در سراســـر ســـالهای حكومت پینوشـــه، زندگی  او 
در تبعیـــد را بـــه فرصتـــی طایـــی بـــرای فیلمســـازی 
كرده بـــود، در این زمان توانســـت  نوین شـــیلی بـــدل 
گوســـتو  كاخ ریاســـت جمهوری آ حتـــی بـــه »مونه دا« 
در  اختصاصـــی  تصاویـــر  و  كنـــد  نفـــوذ  نیـــز  پینوشـــه 
مســـتند بلنـــد خـــود با نـــام »قانـــون عمومی شـــیلی« 
از ایـــن مكان ارائـــه دهد و نقش مهمی در ســـرنگونی 

كند. دیكتاتـــوری پینوشـــه ایفـــا 
كارنامـــه زندگـــی و آثار لیتین با تاریخ سیاســـی شـــیلی 
درآمیختـــه اســـت. به تعبیر خـــود او: »همـــه فیلم ها، 
مفاهیمـــی سیاســـی در خـــود دارنـــد. پـــس صنعـــت 
كاما سیاســـی اســـت. هنر وســـیله ای است  ســـینما، 
كه  بـــرای توصیـــف ناعدالتـــی بـــه مـــردم. فیلم هایـــی 
تـــاش می كنم بســـازم، فیلم هایی انســـان گرا، متعهد 
بـــه عالی ترین انگیزه های بشـــری و انســـانی اســـت.« 
كه تا  كرده اســـت  كارگردانی  كنـــون فیلم هایـــی را  او تا
بـــه امـــروز از محبوب ترین فیلم های شـــیلی بوده اند. 
از آن جملـــه مـــی توان »شـــغال ناهولتورو«، »همســـر 
»نامه هایـــی  دولـــت«،  »دالیـــل  جمهـــور«،  رییـــس 
عمومـــی  »قانـــون  مونتیـــل«،  »بیـــوه  ماروســـیا«،  از 
»تیـــرا  غرق شـــده«،  »كشـــتی  »ســـاندینو«،  شـــیلی«، 
فلســـطین،  »وقایـــع  مـــاه«،  »آخریـــن  فوئگـــو«،  دل 
جاده هـــای خشـــم«،  »جزیـــره داوســـون 10«، »آلنده 
كـــه هریـــک برنده  در پیـــچ و خم هـــا« و... را نـــام بـــرد 
جوایـــز ملـــی و بیـــن المللـــی فراوانـــی شـــده اند. ایـــن 
عضو موســـس 70 ســـاله و مدافع پرو پـــا قرص نهضت 
ســـینمایی نویـــن آمریـــكای التیـــن،  خـــود را متعهـــد 
كـــه تـــا پایان عمـــر از ســـینما بـــه عنـــوان ابزاری  كـــرده 

كند.  بـــرای مبـــارزه اســـتفاده 

كـــه حضور  كـــه آمـــد، مـــی تـــوان دریافـــت  بـــا وصفـــی 
كارگردان مبـــارز و مردمی در ایران تـــا چه میزان  ایـــن 
مـــی توانـــد درگاهی برای ســـاخت ســـینمای ســـتیز با 
گران مبارز و ضد سلطه  ســـلطه و همبســـتگی ســـینما
جهان توســـط یـــک جشـــنواره فیلـــم مردمی باشـــد. 
كودتای  كه ســـفر لیتین مقـــارن با یادبـــود  ایـــن روزها 
آمریكایـــی 28 مـــرداد در ایران اســـت، بیـــش از پیش 
كودتـــا در ایـــران بـــه چشـــم می  خـــا ســـینمای ضـــد 
كـــه بتواند  كســـی باشـــد  آیـــد. شـــاید لیتیـــن بهترین 
بـــه ما نشـــان دهد ســـینمای مبـــارزه، نیاز بـــه مبارزه 
ســـینمایی دارد و نه تنها محدودیـــت ها مانعی برای 
آن نیســـتند بلكـــه در شـــكل دهی بـــه آن می تواننـــد 

موثر باشـــند.  
در  توانـــد  مـــی  لیتیـــن  ســـینمایی  تجربیـــات  قطعـــا 
ایـــران  ســـینمای  روشـــنفكری  تابـــوی  شكســـتن 
و  انقـــاب  بـــرای  فیلمســـازی  بـــاب  كـــردن  بـــاز  و 
رئیـــس  همچـــون  آن  مردمـــی  شـــخصیت های 
جمهور شـــهید رجایـــی موثر باشـــد. آخرین ســـاخته 
ســـینمایی او در معرفـــی رئیـــس جمهور فقید شـــیلی 
از ایـــن منظر می توانـــد برای ما حاوی نـــكات مهمی 
باشـــد. »آلنـــده در پیـــچ و خـــم هـــا«؛ روایتگـــر هفـــت 
ســـاعت پایانی عمر رئیـــس جمهور مردمی شـــیلی در 
گفته لیتین،   گران امریكایی اســـت. بـــه  كودتا مقابـــل 
كـــه او در  ســـاخت این فیلم از دینی برخاســـته اســـت 
خـــود نســـبت به تاریـــخ،  به شـــیلی و آمریـــكای التین 
احســـاس می كند. از نظـــر او آلنـــده بزرگترین خدمتی 
كند.  كـــه شـــیلی می توانســـت بـــه جهـــان ارائـــه  بـــود 
كمک  ســـینمای لیتین از این منظر اســـت مـــی تواند 
زیـــادی بـــه فیلمســـازی ضد ســـلطه و شـــهیدان این 
كه  راه در ایـــران نمایـــد. آیـــا وقت آن نرســـیده اســـت 
محمدعلـــی  شـــهید  جمهـــور  رئیـــس  تـــرور  داســـتان 
رجایـــی از قـــاب دوربیـــن بـــرای مـــردم جهـــان روایت 

؟ د شو

یکای التین در سومین جشنواره بین الملل فیلم عمار به بهانه حضور میگل لیتین فیلمساز برجسته آمر

جهانی ترین فیلمساز ضد كودتا؛ مهمان ایران
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نعمت اهلل سعیدی

نـــوار  نقشـــه  روی  شـــیلی 
الیـــه  منتهـــی  در  باریكـــی 
غربـــی آمریكایـــی جنوبی. 
كـــه بـــا یک رشـــته  جایـــی 
از  طوالنـــی  و  بلنـــد  كـــوه 
جـــدا می شـــود.  آرژانتیـــن 
اعتبـــار  بـــه  شـــیلی  مـــردم 
را  خودشـــان  گاهـــی  جغرافیایـــی  موقعیـــت  همیـــن 
ایـــن  البتـــه معـــادل  كنان آخـــر دنیـــا می داننـــد؛  ســـا
اصطـــاح را مـــردم اســـترالیا نیز در مورد خودشـــان به 
كار می برند، اما شـــاید شـــیلیایی ها بـــرای این مفهوم 
كارگردانـــی  لیتیـــن«  »میـــگل  باشـــند.  مســـتحق تر 
كســـی بخواهـــد لیتیـــن را  گـــر  اســـت از همیـــن دیـــار. ا
كنیـــم، می توانیـــم در مقابل  خیلـــی خاصـــه معرفـــی 
در  را  او  جایـــگاه  و  مارادونـــا«  »دیگـــو  بپرســـیم:  او  از 
عالـــم فوتبـــال می شناســـی؟ »میـــگل لیتیـــن« هم در 
ســـینمای آمریكای التیـــن یک جور »دیگـــو مارادونا« 
اســـت. یعنی همان قـــدر معروف، محبـــوب و... البته 
ماجراجـــو و عاقمنـــد به حركت های ظاهرًا شـــیطنت 

. میز آ

چهـــره ی  ایـــن  پیـــش  روز  دو  شـــد  موفـــق  نگارنـــده 
اســـطوره ماننـــد ســـینمای شـــیلی و آمریـــكای التین 
را روی زمیـــن مقابـــل خـــود ببیند؛ پیرمـــردی حدودًا 
كـــه فقـــط بـــا خیـــره شـــدن در  هفتـــاد و شـــش ســـاله 
چشـــم هایش، درخشـــش و ســـور ســـوی شـــور و شـــر 
بـــاور  و  زد؛  حـــدس  می تـــوان  را  جوانـــی اش  دوران 
كـــه ایـــن پیرمـــرد موقـــر و متیـــن امـــروز، روزگاری  كـــرد 
كشـــور جهان سومی،  چطور می توانســـته اســـت یک 
كشـــورهایی چنـــد از آمریكایی التیـــن را به هم  بلكـــه 
گول  كـــه به تـــو می گویـــد:  بریـــزد! بـــرق چشـــم هایش 
ایـــن متانـــت و آرامش ظاهـــری را نخـــور! صاحب این 
چشـــم های قهوه ای تیـــره، هنوز هم می تواند پشـــت 
میز تدویـــن یک پارتیزان تمـــام عیار باشـــد.پارتیزانی 
كـــه بلـــد اســـت لنـــز دوربیـــن را دقیـــق نشـــانه بگیرد و 
از تركیـــب نماهـــا و ســـكانس هایی ســـاده، فیلم های 

بســـازد... انفجاری 
میـــگل لیتیـــن بـــا هفتـــاد و شـــش ســـال ســـن، هنوز 
كامـــًا رســـمی و  می توانـــد وســـط یـــک مصاحبـــه ی 
ح یک اســـب را  جـــدی بـــا انگشـــتان هنرمنـــدش طـــر
نقـــش بزنـــد؛ اما بـــه نظـــر نگارنـــده، هنوز هـــم قدرت 
كارگـــردان شـــیلیایی، در چشـــم های  جادویـــی ایـــن 

كـــه در آنهـــا حالتـــی از تهاجـــم  اوســـت. چشـــم هایی 
گـــردش نیم  دیـــده نمی شـــود، امـــا می توانـــد در یک 
ســـاعته در خیابـــان بـــازار تهـــران، چیزهایـــی را ببیند 
اســـت  بعضی هـــا ســـی ســـال  كـــه  بدهـــد  توضیـــح  و 
كه ببیننـــد! او می گوید:  نمی بیننـــد، یا نخواســـته اند 
در چهره ی یـــک پیرمرد حّمالِ  بازار غرور و احســـاس 
افتخـــار می بینـــم؛ مردهـــای رهگـــذر را آدم هایـــی بـــا 
انگیـــزه دیـــدم. همین طـــور شـــور زندگـــی، احســـاس 
امنیـــت و مهربانـــی را در زن هـــای ایرانـــی می بینـــم؛ 
كـــه در بغل  كودكانی  كـــه نســـبت بـــه آینـــده  زنهایـــی 
مردمـــی  و  دارنـــد.  بســـیاری  امیدهـــای  گرفته انـــد، 
كـــه خـــوب می خورنـــد و بـــه لباس هـــا و ظاهـــر خـــود 
كـــردن در بـــازار لـــذت  اهمیـــت می دهنـــد و از خریـــد 
می برنـــد.  دكان هـــای میوه و خشـــكبار فروشـــی های 
كه مـــردم اینجـــا ذائقـــه  هایی  شـــما نشـــان می دهـــد 
تنـــوع طلـــب دارند. بـــوی غذاهـــای مختلـــف در بازار 
كه شـــما هم مثـــل مـــردم آمریكای  نشـــان می دهـــد 
كیفیت غـــذا و تنـــوع طعم هـــا اهمیت می  التیـــن بـــه 
كی هـــا فقط به  دهیـــد. )احتمااًل شـــما به غـــذا و خورا
كـــردن توجـــه نداریـــد. بلكه لذت  عنوان شـــكم ســـیر 
بـــردن از غـــذا برایتـــان مهم اســـت( خاصه، مـــردم پر 
كه من در بازار مركز شـــهر شـــما دیدم، برای  شـــماری 
آینده خـــود انگیزه هـــای زیـــادی دارند؛ یعنـــی خیلی 
كـــه ایـــن مـــردم هنـــوز می خواهند به  چیزهـــا هســـت 
كه شـــما نســـبت  آنهـــا برســـند؛ اما فعًا معلوم اســـت 
كّلـــی خودتـــان نگرانی چندانـــی ندارید...  بـــه امنیت 
كلیات اساســـی  انصافًا همین تعداد از جزئیات مهم و 
را، خـــود مـــا مـــردم چقـــدر در خودمـــان می بینیـــم و 
اطـــراف و متـــن زندگیمـــان  متوجـــه حضورشـــان در 
هســـتیم؟! چـــرا خیلی از رســـانه های مكتـــوب یا  غیر 
مكتـــوب مـــا، خیلـــی از قلـــم بـــه دســـت های مـــا هـــر 
وقت شـــروع به صحبت و مقاله و یادداشـــت نوشـــتن 
در  آلمـــان،  و  ســـوئد  بـــا  مـــارا  اقتصـــاد  در  می كننـــد، 
كانـــادا، در قدرت نظامـــی با آمریكا  فرهنـــگ با ژاپن و 
و روســـیه و ... در فـــان مـــورد، با بهمان جا مقایســـه 
می كننـــد؟ واقعـــًا چرا یک بـــار خود را با همین شـــیلی 
كه پنجـــاه ســـال زودتر از مـــا انقاب  مقایســـه نكنیـــم 

كودتا شـــد؟! كرده اســـت و... 

كارگردانی از آخر دنیا
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محمدحسین بزرگی

نـــام »آلنـــده«، رئیس جمهـــور فقیـــد  بـــا  نـــام شـــیلی 
در  و  سیاســـی  به ظاهـــر  كودتـــای  و  كشـــور  ایـــن 
اصـــل اقتصـــادی »ژنـــرال پینوشـــه« در ســـال 1973، 
كودتای  گره خـــورده اســـت. به گـــواه تاریـــخ، پیـــش از 
توســـط  كـــه  شـــیلی،  در  آمریـــكا   1973 ســـپتامبر   11
»پینوشـــه« اجـــرا شـــد، حـــدود بیســـت ســـال پیـــش 
علت هـــای  بـــا  و  ایـــران  در  مشـــابه  كودتایـــی  آن،  از 
كودتـــای 28 مـــرداد  اقتصـــادی صورت گرفتـــه اســـت؛ 
علت هـــای  كودتـــا،  ایـــن  م(.   1953(  1332 ســـال 
نهـــان اقتصـــادی همچون ملی شـــدن صنعـــت نفت 
به وســـیله ی مصدق داشـــته اســـت و همین مســـئله 
اهـــداف  بـــرای  خوبـــی  تاریخـــِی  شـــاهِد  می توانـــد 
كودتای »پینوشـــه« باشـــد.  اقتصادی پشـــت پرده ی 
در واقـــع دولـــت چپ گـــرای »آلنـــده« قصـــد داشـــت، 
كه چپـــاوِل منابع  دســـِت شـــركت های چندملیتـــی را 
كار خود داشـــته اند،  اقتصـــادی شـــیلی را در دســـتور 
كند و همیـــن امر به مذاق »نیكســـون«، رئیس  قطـــع 

جمهـــور وقـــت آمریـــكا خـــوش نیامـــده بود.
هـــر چنـــد بـــرای اســـتناد دربـــاره ی چگونگـــی انجـــام 
آن،  از  بعـــد  تبعیدهـــای  و  كشـــتار  شـــیلی،  كودتـــای 
ترجمه نشـــده  فارســـی  بـــه  روشـــنی  بســـیار  منابـــع 
كتاب هـــای ارزشـــمند  اســـت، امـــا بی شـــک یكـــی از 
در ایـــن زمینـــه، اثـــر »گابریل ماركـــز« اســـت. »ماركز«، 
كلمبیایـــی و برنـــده ی جایـــزه ی نوبـــل  نویســـنده ی 
كتـــاب، ماجـــرای اقامت  كـــه در ایـــن  ادبیـــات اســـت 
و  تبعیـــدی  كارگـــردان  لیتیـــن«،  »میـــگل  پنهانـــی 

می كنـــد. روایـــت  را  شـــیلی  سرشـــناس 
كتـــاب در ایـــران، بـــا عنـــوان »ماجـــرای اقامـــِت  ایـــن 
پنهانِی میگل لیتین در شـــیلی« توســـط »انتشـــارات 
گاه« در ســـال 1368 ترجمـــه و منتشرشـــده اســـت.  آ
كتـــاِب حاضـــر مجموعـــه ای از مصاحبه هـــای »ماركز« 
كـــه ماجرای شـــش هفتـــه حضور  بـــا »لیتیـــن« اســـت 
مخفیانـــه ی »لیتیـــن« در شـــیلی را روایـــت می كنـــد. 
»لیتیـــن« پـــس از دوازده ســـال تبعید، بـــرای تهیه ی 
فیلمی از وضعیت مردم شـــیلی در زمان »پینوشـــه«، 
مخفیانه وارد شـــیلی شـــده بـــود. ماركـــز در مقدمه ی 

كتاب می نویســـد: ایـــن 
»ماجـــرای اقامـــِت پنهانِی »میگل لیتین« در شـــیلی، 
كه  به لحـــاظ روش تحقیق، خصلِت مـــواد و مصالحی 

در آن اســـت، نوعی »ریپرتاژ« به شـــمار می رود؛ اما در 
كه هـــدف نهایی اش  بازســـازی پر هیجـــاِن ماجرایی 
بی گمـــان، بســـی بیـــش از قصـــد اولیـــه ی -ســـاخت 
فیلمـــی برای دســـت انداختن و مســـخره كردن قدرت 
گرفتـــه- »لیتین«  كه به خوبـــی انجام  نظامِی شـــیلی 

اســـت، چیزی بیش از اینها وجـــود دارد«.
آخریـــن فیلـــم »لیتیـــن« بـــا عنـــوان »آلنـــده در پیـــچ 
و خم هـــا« )2014(، هفـــت ســـاعِت پایانـــِی حكومـــت 
جمهـــوری  ریاســـت  كاخ  در  نزدیكانـــش  و  »آلنـــده« 
اســـت را روایـــت می كنـــد. ســـاختن ایـــن اثـــر بعـــد از 
روح  نشـــان دهنده ی  ســـال،   45 از  بیـــش  گذشـــت 
نـــاآراِم »لیتیـــن«، در نمایِش حقیقتی از ملت شـــیلی 
اســـت. »لیتیـــن« در مصاحبه بـــا »ماركـــز«، همچنان 
كـــه جزئیاتی از چگونگـــی تهیه ی فیلم خـــود را مانند 
كاه بوقـــی بـــر روی ســـر پینوشـــه«، بیان  »قـــرار دادن 
نامحسوســـی،  به شـــكل  را  خـــود  كار  روح  می كنـــد، 
كشـــور و دیكتاتورِی »پینوشـــه«،  انتقـــاد از وضعیـــت 
»لیتیـــن«  منظـــور،  به همیـــن  اســـت.  قـــرارداده 
بـــه  نســـبت  احساســـش  بیـــان  بـــرای  خـــود،  اثـــر  در 
كودتـــای صورت گرفتـــه، صرفـــا بـــه توصیـــف جزئیاتی 
كـــرده  بنســـده  شـــیلی،  مـــردم  روزمـــره ی  زندگـــِی  از 
كـــه با مقـــرارت منـــع عبـــور و مرور،  اســـت؛ زندگـــی ای 
بـــردن  بیـــن  از  و  پلیـــس  نامحســـوس  گشـــت های 

گشـــته اســـت.  هرگونـــه آثـــار دولـــت ســـابق همـــراه 
كـــه از زبـــان  كتـــاب،  نكتـــه ی جالـــب توجـــه در ایـــن 
»لیتیـــن« تنظیم شـــده اســـت، اشـــاره های جزئـــی و 
كامـــا اقتصـــادِی آمریكا در  كنـــده ی او بـــه اهداف  پرا
كتـــاب، نـــام  كودتـــا اســـت. در جای جـــاِی ایـــن  ایـــن 
كـــه از اطـــاع  گو« آورده شـــده اســـت  »پســـران شـــیكا
گـــروه در  ایـــن  بـــه دست داشـــتن  نســـبت  »لیتیـــن« 
خبـــر  آن،  از  پـــس  اتفاقـــات  و  كودتـــا  شـــكل گیری 

می دهـــد. 
كایـــن« نویســـنده  كـــه خانـــم »نائومـــی  همان طـــور 
كتـــاب »دكتریـــن  كانادایـــی، در  ح  و پژوهشـــگر مطـــر
كرده اســـت، پیش  شـــوک« به تفصیـــل بـــه آن اشـــاره 
از به قـــدرت رســـیدن »آلنـــده« و نگاه هـــای اقتصادِی 
چندملیتـــِی  شـــركت های  وی،  چـــِپ  بـــه  متمایـــل 
فراوانـــی از منابـــع ملـــی شـــیلی بهـــره می بردنـــد. بـــا 
كار آمـــدن »آلنـــده« و دولتی كـــردن این صنایع،  روی 
كـــه  گروه هایـــی  كارخانجـــات و شـــركت ها،  معـــادن، 

)شـــركت های  می شـــدند  متضـــرر  وضعیـــت  ایـــن  از 
چنـــد ملیتـــی(، بـــه فكر مقابلـــه بـــا »آلنـــده« افتادند. 
گروه هایـــی را در داخل  آن هـــا بـــا البی هـــای فـــراوان، 
كشـــور، ازجملـــه دانش آموختـــگان اقتصاد دانشـــگاه 
كه زیر نظـــر اقتصاددان فقیـــد »میلتون  گو«،  »شـــیكا
فریدمـــن« )پدر اقتصاد بـــازار آزاد( بودنـــد، به بهانه ی 
ایجـــاد اقتصـــاد بـــازار آزاد، علیـــه ایـــن اقـــدام دولـــت 
تحریـــک می كردنـــد. این شـــركت ها همچنین افرادی 
كشـــور ماننـــد »نیكســـون« رئیس جمهور  ج از  در خـــار
بهانـــه ی  بـــه  كـــه  كردنـــد  متقاعـــد  را  آمریـــكا  وقـــت 
منظـــور  بـــه  و  كمونیســـم  گســـترس  از  جلوگیـــری 
برگردانـــدن اقتصـــاد بـــه وضعیـــِت پیـــش از اســـتقرار 
دولـــت، اقداماتـــی را نســـبت بـــه بركنـــاری »آلنـــده« و 

دهند. انجـــام  دولتـــش، 
كه در این باره وجـــود دارد، این  یک ســـوال اساســـی 
كه مّتحد ما  كشـــورهای  كه شناســـایی چنین  اســـت 
كیســـت؟  در استكبارســـتیزی هســـتند، به عهـــده ی 
كســـی باید ایـــن افـــراد و آثاِر ضداستكباری شـــان  چه 
كند؟  را بـــه جامعـــه ی هنری و بعد مـــردم مـــا معرفی 
بـــرای  توانایی هایشـــان  و  افـــراد  ایـــن  از  اســـتفاده 
كســـانی صورت  رســـاندن پیـــام انقـــاب، توســـط چه 
كـــه به عنوان یـــک راهكار،  می گیـــرد؟ به نظر می رســـد 
شناســـایی چنیـــن ظرفیت هـــا و فرصت هـــای پیـــِش 
كشـــور، توســـط مقامـــات رســـمی قابـــل انجـــام  روی 
وجـــوه  كـــه  افـــراد  ایـــن  بـــا  ارتباط گیـــری  آیـــا  اســـت. 
كـــه باید  مشـــترک زیـــادی با مـــا دارند، جز این اســـت 
مـــا  ســـفارت های  در  فرهنگـــی  رایزن هـــای  توســـط 
انجام بگیـــرد؟ آیا نباید ایجاد ارتبـــاط بین هنرمندان 
متعهـــِد ما با افـــراد شـــاخص و البتـــه هم فكری چون 
»میـــگل لیتیـــن«، بـــرای عمق بخشـــیدن بـــه ارتباط 
كاردارهای  كار ســـفرا و  كشـــورهای طرفین، در دستور 

جمهوری اســـامی ایـــران قـــرار بگیرد؟
بـــه نظر می رســـد یكی از وجـــوه شـــكل نگرفتن ارتباط 
كـــه نـــگاه نزدیكـــی  كشـــورهای جهـــان  مـــا بـــا ســـایر 
برنامـــه ی  نبـــود  اســـامی دارنـــد،  انقـــاب  نـــگاه  بـــه 
كـــز  بلنـــد مـــدِت فرهنگـــی در ســـفارت ها و ســـایر مرا
فرهنگی ماســـت؛ بدون شـــک، »لیتین«های زیادی 
كـــه قربانـــی عدم شناســـایی مـــا در عرصه ی  هســـتند 

شـــده اند. بین المللـــی 

و وایتی از سینماگِر انقالبِی ضد کودتا و فرصت های پیش ر ر

»لیتین« های زیادی  ناشناخته مانده اند
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ضدكودتـــای  ح  مطـــر فیلمســـاز  لیتیـــن«،  »میـــگل 
شـــیلیایی در دومیـــن روز حضورش در تهـــران، با نادر 
طالب زاده، دبیر جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار دیدار 

. د كر
»میـــگل لیتیـــن« پـــس از خوشـــامدگویی طالـــب زاده 
حضـــور  چگونگـــی  دربـــاره  او  ســـوال  بـــه  پاســـخ  در 
گفـــت: برای  پنهانـــی اش در شـــیلی برای فیلمســـازی 
كـــدام از افـــراد مـــورد  كار، قبـــل از هـــر چیـــز، هـــر  ایـــن 
گـــروه تجاری  كـــردم و در قالب چند  نظـــرم را انتخاب 
از ملیت هـــای مختلـــف مثـــل هلنـــدی، فرانســـوی، 
ایتالیایـــی و شـــیلیایی، وارد شـــیلی شـــدیم در حالی 

كـــدام از این افـــراد مـــرا نمی شـــناختند. كـــه هیـــچ 
كـــه الزم بود،  در طـــول حضـــورم بـــه تمـــام مناطقـــی 
بنـــادر،  تمـــام  در  رفتیـــم،  معـــادن  اعمـــاق  حتـــی 
گروه  كه می دانســـتیم  كـــوه ها و هـــر جایی  روســـتاها، 
هایی در حـــال مبارزه با حكومت نظامی »پینوشـــه« 
كاخ ریاســـت  فعالیـــت می كننـــد، رفتیـــم، حتـــی وارد 
كردیـــم  جمهـــوری هـــم شـــدیم و بـــا مـــردم صحبـــت 
كشـــور را نشان دهیم.  چون می خواســـتیم وضعیت 
ک را همســـرم  تمـــام هماهنگی های این ســـفر خطرنا
كتابی هم  انجـــام مـــی داد، بعـــد از این ســـفر، فیلـــم و 
كار منتشـــر شـــد و من امروز با پشـــت ســـر  دربـــاره این 

گذاشـــتن چنیـــن خطراتی در ایـــران حضور دارم.
او  كـــه  فیلم هایـــی  دربـــاره  »لیتیـــن«  از  زاده  طالـــب 
كه »لیتین«  درباره فلســـطین ساخته است، پرســـید 
گفـــت: در زمان حضورم در فلســـطین  بـــه طالب زاده 
بیشـــتری  خطـــرات  فیلمـــم،  بـــرای  تصویربـــرداری  و 
از زمـــان حضـــور پنهانـــی در شـــیلی در زمـــان تبعیـــد، 
كـــردم. بـــرای مســـتند دیگـــرم هـــم، »آخرین  تجربـــه 
كـــه بخشـــی از آن، وقتی به فلســـطین اشـــغالی  مـــاه« 
كردند. رفتـــم، نیروهای اســـرائیلی بســـیار اذیت مـــی 

كـــه  كـــودک  كـــه در فلســـطین بـــودم، از یـــک  زمانـــی 

پایـــش قطـــع شـــده بود پرســـیدم چیـــزی از عشـــق یا 
گفت وقتی  كـــه در جوابـــم  دوســـت داشـــتن می دانی 
پایـــم قطع شـــده اســـت، چگونه مـــی توانـــم چیزی از 

دوســـت داشـــتن بدانم.
بـــود،  پیـــدا  چهـــره اش  در  ناراحتـــی  كـــه  »لیتیـــن« 
كـــه فلســـطین  حرف هایـــش را ایـــن طـــور ادامـــه داد 
كه ســـال ها درگیر خشـــونت  جزئی از تاریخ من اســـت 
كودكان  شـــده و هر روز در اثر زورگویی های اســـرائیل، 
كشـــته می شـــوند و تانكها مـــدارس را ویران  و جوانان 

می كننـــد.
وضعیـــت فلســـطین، بدتریـــن بخـــش تاریخ بشـــریت 
اســـت و این ســـرزمین تنهـــا در حال فراموش شـــدن 
اســـت حتـــی در برخی مـــوارد به خاطر سیاســـت های 
دریافـــت  را  نیازشـــان  مـــورد  اقـــام  اســـرائیلی ها، 
كننـــد و در محاصـــره زندگـــی می كننـــد، مـــردم  نمـــی 
كننـــد و  فلســـطین، درد و رنـــج زیـــادی تحمـــل مـــی 
نیروهـــای اســـرئیلی بـــا اقداماتشـــان غـــرور آنهـــا را می 

. شكنند
كســـی ایـــن مســـائل را ببینـــد، بایـــد این هـــا را به  هر 
كـــه دالیـــل زیادی  دیگـــران هـــم نشـــان بدهـــد چـــرا 
كاری درباره  كه انگیزه شـــود برای اینكـــه  وجـــود دارد 
مردم فلســـطین انجـــام دهیـــم و درد و رنجهای آنان 
كار، یكی  را بـــه مردم دنیا نشـــان دهیم، در واقـــع این 

از وظایـــف و مســـئولیتهای اجباری ماســـت.
كرد،  كـــه تاثر »لیتیـــن« را مشـــاهده  نـــادر طالـــب زاده 

گفـــت از زمـــان وقـــوع  كـــرد و بـــه او  حـــرف او را قطـــع 
انقاب اســـامی و نامگـــذاری روز قدس توســـط امام 
و  اســـرائیل  بـــرای  معكـــوس  شـــمارش  خمینـــی)ره( 
آزادی فلســـطین شـــروع شـــده اســـت و ایـــن یكـــی از 
كـــه غـــرب بواســـطه آن، تحریـــم هایی  دالیلی اســـت 

كرده اســـت. علیـــه ایـــران وضـــع 
كوچـــک  گـــروه  اســـرائیل در جنـــگ 33 روزه در برابـــر 
حـــزب اهلل شكســـت خورد و بســـیاری از مـــردم ایران، 
كه بـــرای آزادی قـــدس اقدام  منتظـــر روزی هســـتند 
كـــه در منطقـــه وجـــود  كننـــد و درگیری هـــای فعلـــی 
دارنـــد، مقدمات ایـــن درگیـــری بزرگ هســـتند و این 
كه رســـانه هـــای دنیـــا واقعیت را  هـــا در حالی اســـت 

گویند. دربـــاره فلســـطین نمـــی 
و  گرفـــت  ســـر  از  را  حرف هایـــش  دوبـــاره  »لیتیـــن« 
كـــه یـــک تصویـــر ارزشـــش بیشـــتر از چندیـــن  گفـــت 
گـــر می توانســـتیم واقعیـــات را به  ســـخنرانی اســـت، ا
تصویـــر بكشـــیم، ملت هـــای مختلف بـــا فرهنگ ها و 
كه پیدا  گاهـــی و اطاعی  زبانهای مختلـــف از طریق آ
كنـــار هـــم و هم صـــدا  می كردنـــد، مـــی توانســـتند در 
شـــوند و با هـــم در مقابل ســـلطه و جنگ ایســـتادگی 

. كنند
گر  كار، جـــزء وظایـــف اصلـــی  ســـینما و ســـینما ایـــن 
كـــه بایـــد در خدمـــت جامعـــه و مردم باشـــد و  اســـت 
همیـــن موضـــوع، یكـــی از دالیل حضور مـــن در ایران 

. ست ا
كه همیشـــه درس خوانده ام  گری هستم  من ســـینما
كـــه  و بـــه دنبـــال یادگیـــری بـــودم و امـــروز در مركـــزی 
وابســـته به دانشگاه دولتی شیلی اســـت، به تدریس 

گران جوان مـــی پردازم. و تربیـــت ســـینما
كـــه حركـــت انقابـــی و مبـــارزه ای وجود  مـــن هـــر جـــا 
كنم و بـــه همین دالیل  داشـــته باشـــد، حمایت مـــی 
كارگاه های  ج از شـــیلی هم در امریكای التین  در خار

رگ شیلی؛ گزارشی از دیدار نادر طالب زاده با فیلمساز بز

گر،  وظیفه اجباری سینما
تصویر واقعیاتی مثل رنج فلسطینیان است

دالیل زیادی وجود دارد برای اینکه کاری درباره مردم 
فلسطین انجام دهیم و درد و رنجهای آنان را به مردم 

دنیا نشان دهیم، در واقع این کار، یکی از وظایف و 
مسئولیتهای اجباری ماست.
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كنم، فیلم هایم مثل »ســـاندینو«  آموزشـــی برگزار می 
بـــه  كركـــس« هـــم شـــواهد تعهـــد مـــن  و »آلســـینو و 

ام هســـتند. عقیده 
كـــه الزم  كه هـــر جایی  بـــرای مـــن خیلـــی مهم اســـت 
كلمبیـــا، برزیـــل و ...  باشـــد مثل شـــیلی، آرژانتیـــن، 
گـــر مـــی خواهیم ســـینمای  حضـــور داشـــته باشـــم؛ ا
كه  كشـــاورزی  انقابـــی داشـــته باشـــیم بایـــد همانند 
آمـــوزش  كارد و درو می كنـــد، خـــوب  مـــی  محصـــول 

دهیـــم و تجاربمـــان را انتقـــال دهیـــم.
ســـلطه جهانـــی نمـــی خواهـــد ملتهـــا به هـــم نزدیک 
كـــه از طریق رســـانه  شـــوند بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
گیرد اما مـــا باید  گاهـــی درســـت را از ما مـــی  هایـــش آ
كه بتوانیـــم ملتها را به  به دنبال راه و روشـــی باشـــیم 
كند شـــیلی باشـــد  كنیـــم و این فرقی نمی  هـــم وصل 
یـــا ایـــران چـــون منظـــور مـــن این حـــرف را در ســـطح 

فیلمساز شیلیایی؛

»چ«، توجهم را جلب کرد
ضدكودتـــای  ح  مطـــر فیلمســـاز  لیتیـــن«،  میـــگل 
كرانـــی خصوصی، فیلم  ســـینمای امریكای التین در ا
كیا را تماشا  ســـینمایی »چ« ســـاخته ابراهیم حاتمی 

. د كر
»لیتیـــن« بعـــد از تماشـــای این فیلـــم، با بیـــان اینكه 
كـــرده اســـت،  محتـــوا و فـــرم اثـــر، توجهـــش را جلـــب 
گفـــت: تكنیک هـــای ســـینمایی بـــه خوبـــی در فیلـــم 
كـــردم ســـینمای ایران  كار رفته اســـت، فكـــر نمی  بـــه 

این قـــدر پیشـــرفته باشـــد.
وی ادامه داد: داســـتان فیلـــم »چ« توجه مرا به خود 
كـــه فهمیدم بر اســـاس  كـــرد، به خصـــوص آن  جلـــب 
یک داســـتان واقعی ســـاخته شده اســـت، این فیلم، 

گرفته را نشـــان می دهد. انســـان در رنج قـــرار 
اظهـــار  تأســـف  اظهـــار  بـــا  شـــیلیایی  فیلمســـاز  ایـــن 
ایـــران  ســـینمای  در  خوبـــی  فیلم هـــای  داشـــت: 
مـــردم  بـــرای  ســـینما  ایـــن  امـــا  می شـــوند،  ســـاخته 
دنیا ناشـــناخته اســـت، چـــون فیلـــم هـــای ایرانی در 

ندارنـــد. حضـــور  دیگـــر  كشـــورهای 

جهانـــی اســـت، بومیـــان شـــیلی جمله ای 
كـــه می گوینـــد انســـان متعلـــق بـــه  دارنـــد 
زمین اســـت نـــه زمیـــن متعلق به انســـان.
را  شـــیلی  و  ایـــران  فرهنـــگ  وقتـــی  مـــن 
كنـــم فاصلـــه عمیقـــی مـــی  مقایســـه مـــی 
بینیـــم امـــا بایـــد رســـانه هـــا طـــوری عمل 
كنار هـــم قرار  كـــه ملتهـــای مبـــارز در  كنند 
ایـــن مســـئله،  البتـــه تنهـــا راه  كـــه  گیرنـــد 
گفتگوســـت تا از طریـــق بتوانیم  دیالـــوگ و 
آینـــده خوب و بهتری برای بشـــریت ایجاد 
كنیـــم. مـــن اعتقـــاد دارم روزی مـــی رســـد 
گرچـــه االن  كـــه همـــه مـــا در صلح باشـــیم 
صـــدای مـــا چنـــدان شـــنیده نمی شـــود.

هنـــر بـــه تمـــام ابعـــاد اجتماعی یـــک ملت 
وصل اســـت، و امـــروز، فیلمســـازان جوان 
كه به موضوعات  خوبی در شـــیلی هستند 
كودتـــا و ... مـــی پردازنـــد و در  اجتماعـــی، 
ایـــن میـــان، وظیفـــه مـــن و امثـــال مـــن، 
هدایت و ســـوق دادن این فعالیتهاســـت، 
كه  گرانی داریم  البته در شـــیلی هم ســـینما
فقـــط نـــگاه جشـــنواره ای و تجـــاری دارند 
امـــا غالب فیلمســـازان جوان شـــیلیایی به 

آرمانهـــای جامعه شـــیلی وفادارند.

گر می توانستیم واقعیات را به تصویر بکشیم، ملت های   ا
گاهی  مختلف با فرهنگ ها و زبانهای مختلف از طریق آ
و اطالعی که پیدا می کردند، می توانستند در کنار هم و 

هم صدا شوند و با هم در مقابل سلطه و جنگ ایستادگی 
کنند.
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 مارتا سانچز: 

مراســـم  در  شـــیلیایی  فیلم ســـاز  لیتیـــن«،   »میـــگل 
گفته  رونمایـــی از آخریـــن اثـــر خـــود به نـــام »آلنـــده« 
توصیـــف  بـــرای  اســـت  وســـیله ای  »هنـــر  اســـت: 
ناعدالتـــی به مـــردم«. او در ایـــن اثر، آخرین ســـاعات 
عمـــر »ســـالوادور آلنـــده«، رئیس جمهـــور شـــیلی را به 
كه در تاریخ 11 ســـپتامبر سال 1973  تصویر می كشـــد 
كشـــور  كودتای این  بـــرای رهایـــی از دســـت رهبـــران 
كودتا ســـبب شـــد تا شـــیلی  خودكشـــی می كنـــد. این 
بـــرای مـــدت 16 ســـال تحـــت حكومـــت دیكتاتـــورِی 
گیرد. ایـــن عضو موســـس هفتاد ســـاله  نظامـــی قـــرار 
و مدافـــع پـــر و پا قـــرص نهضـــت ســـینمایِی آمریكای 

كه تـــا پایان عمر، از  التیـــن،  خود را متعهدكرده اســـت 
كند. ســـینما به عنوان ابـــزاری برای مبارزه اســـتفاده 

»لیتیـــن«، پـــس از نمایش این اثـــر در دانشـــگاه مركزی 
گفتـــه بودنـــد  كـــه  كـــوادور، در پاســـخ بـــه منتقدانـــی  ا
می ســـازند،  دراماتیـــک  فیلم هـــای  او  هم نســـل های 
گفتـــه بود: »ســـاختن فیلم های دراماتیک مســـئولیتی 
بـــرای هم نســـل های مـــن بوده اســـت كه در ایـــن زمان 
می كردنـــد. اما ســـاختن این فیلـــم، از ِدینی برخاســـته 
كه من نســـبت به تاریخ،  شیلی و آمریكای التین  است 
احســـاس می كردم. فیلـــم »آلنـــده« بزرگ ترین خدمتی 
كه شـــیلی می توانســـت به جهـــان ارائـــه دهد«.  اســـت 

كارگردان، او با ســـاختن ایـــن فیلم،  گفته ی ایـــن  بـــه 
به دنبـــال نقـــل داســـتان یک انســـان بـــود: »آلنده ای 
ماقاتـــش  روز  هـــر  كـــه  كســـی  می شـــناخت؛  كـــه 
می كـــرد«. »لیتیـــن« بـــرای ســـاختن ایـــن فیلـــم، بـــه 
گـــوش داد و ســـال های زیـــادی را  خاطـــرات زیـــادی 
كه جان ســـالم از آن  گذرانـــد  كســـانی  بـــه مصاحبه با 
دوران بـــه در بردنـــد. »لیتیـــن« در ایـــن اثـــر از طریـــق 
كلوزآپ هـــای متوالـــی بـــه زندگـــی و سرگذشـــت آلنده 
نـــگاه می كنـــد. او در مصاحبه ای با نشـــریه ی »هاوانا 
گرفتـــن خیلـــی  كلـــوز آپ  كـــه از  گفتـــه بـــود  ریپورتـــر«، 
كار احســـاس آدم  كـــه بـــا ایـــن  خوشـــش می آیـــد، چرا

بین وایت شانزده سال دیکتاتوری در شیلی از قاب دور ر

دینی كه »لیتین« به تاریِخ شیلی ادا كرد
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كلوزآپ باعث می شـــود  بهتـــر نمایش داده می شـــود. 
كه  تـــا بیننـــده درباره ی افكار و احســـاس شـــخصیتی 
كنجكاو شـــود.  گرفته اســـت  كلـــوزآپ روی او صـــورت 
كـــه از چهـــره ی بازیگـــران  گفتـــه اســـت  او دراین بـــاره 
اســـت.  اســـتفاده كرده  صحنـــه  طراحـــِی  به عنـــوان 
كار قصدداشـــته اســـت روایت این  »لیتیـــن« بـــا ایـــن 
داســـتان را از طریـــق نمایش حس شـــاعرانه و انتزاع، 
واقـــع  در  تـــا  ببـــرد  پیـــش  بـــه  به صـــورت شـــخصی تر 
چشـــمان این بازیگران، شـــاهد بر ماجراهایی باشند 
خ دادن اســـت. از همیـــن رو »لیتیـــن«  كـــه درحـــال ر
كلوزآپ هـــای زیـــاد را الزم می دانســـت. لیتین  وجـــود 
در  ابایـــی  هیـــچ  كـــه  اســـت  تصریح كـــرده  همیشـــه 

كلـــوزآپ ندارد.  از  اســـتفاده 
كـــه در برخـــی از صحنه هـــا،  گفتـــه اســـت  »لیتیـــن« 
او  و  اســـت  اســـتفاده كرده  غیرحرفـــه ای  بازیگـــران  از 
كـــه در اطرافش  كـــه با هركســـی  ایـــن توانایـــی را دارد 
كه برای او مهم اســـت،  كند. تنهـــا چیزی  كار  اســـت، 
چگونگـــی ابـــراز احساســـات اســـت. به همیـــن خاطر 
كه »لیتیـــن« به دنبـــال نمایش چهـــره ی واقعی  بـــود 

از »آلنـــده« اســـت؛ چهـــره ای  بـــا نشـــاط، سرســـخت 
وجـــود  بـــا  عاشق پیشـــه.  و  رمانتیـــک  هم زمـــان  و 
كرده اند،   كـــه برخـــی در ایـــن بـــاره ابـــراز  انتقادهایـــی 
»لیتیـــن« می گویـــد: »چـــرا نباید چهـــره ی رمانتیک و 
كشـــید؟ چـــرا مردم  عاشـــقانه ی »آلنـــده« را به تصویر 
كـــه در 11 ســـپتامبر خـــود را  كســـی  كننـــد  بایـــد فكـــر 
كشـــت، تنها تیرانـــدازی می كرده و آن انســـان مهربان 

اســـت؟« نبوده  همیشـــگی 
را  زیـــادی  جوایـــز  حـــال  بـــه  تـــا  اینكـــه  بـــا  »لیتیـــن« 
»جایـــزه  دریافـــت  نامـــزد  بـــار  دو  و  دریافت كـــرده 
كـــه نمی خواهـــد در  اســـكار« شـــده اســـت، می گویـــد 
كه این جوایز  كند، چرا رقابت های بیشـــتری شـــركت 
باعـــث می شـــوند تـــا ســـینما از مســـیر حقیقـــی خـــود 
كه آخریـــن اثر او  ج شـــود. به همین دلیل اســـت  خـــار
در »فســـتیوال ســـینماِی آمریـــكای التیـــِن جدید« در 
ج از مســـابقه به نمایش  كوبا، در بخش خار هاوانـــای 

می آیـــد. در 
»لیتیـــن« بعـــد از ســـال ها زندگِی حرفه ای،  احســـاس 
بـــه  كـــه او می توانـــد  ابـــزاری اســـت  می كنـــد ســـینما 

بـــا انســـان ها ارتبـــاط بگیـــرد و انجـــام  وســـیله ی آن 
نمایـــش  »آلنـــده«،  از  او  تجســـم  كنـــد.  وظیفـــه 
احساســـات، اعتماد، قـــدرت و در نهایـــت همان طور 
كـــه ممكـــن اســـت مخاطـــب انتظـــار داشـــته باشـــد، 
ارزانی داشـــتن تفاوت هـــای ظریـــِف یـــک جنگ جوی 
كه افراد  شـــریف، به دوســـت خود اســـت. همان طور 
كنـــار یكـــی از اجســـاد »كاخ مونـــدا« عبـــور  مســـلح از 
ج، دود و تخریـــب،  ج و مـــر می كردنـــد، در میـــان هـــر
كه یكی  كســـی در این فیلم متوجه می شـــود  گهان  نا

از ایـــن اجســـاد، متعلـــق بـــه »آلنده« اســـت. 
»آلنده« بـــا اینكه از تبار یک خانواده ی اشـــرافی بود، 
اما از ســـنین جوانـــی بـــه آرمان گرایِی سوسیالیســـتی 
اعتقاد داشـــت. »لیتیـــن« نیز در فیلم خـــود، توانایِی 
»آلنده« را در تعامل با مردم و توجه به خواســـته های 
آن هـــا به تصویر می كشـــد. ایـــن فیلم ســـاز فوق العاده 
می گویـــد: »آلنـــده« می دانســـت فـــدای چـــه آرمانـــی 
خواهـــد شـــد. او یـــک انســـان معصـــوم نبـــود؛  تنهـــا 
آزادِی  از  مـــا  می خواســـت  كـــه  بـــود  ایـــن  گناهـــش 

بیشـــتری لـــذت ببریم«.

کودتا سبب شد تا شیلی برای 
مدت ۱۶ سال تحت حکومت 
دیکتاتورِی نظامی قرار گیرد. این 
عضو موسس هفتاد ساله و مدافع پر 
و پا قرص نهضت سینمایِی آمریکای 
التین،  خود را متعهدکرده است که تا 
پایان عمر، از سینما به عنوان ابزاری 

برای مبارزه استفاده کند

9



نامـــدار  لیتین«، كارگـــردان  »میـــگل  جدیـــد  فیلـــم 
دل  »تیـــرا  جزیـــره ی  زنـــدان  دربـــاره ی  شـــیلیایی، 
بـــرای  »گوانتانومـــو«  زنـــدان  نوعـــی  اســـت؛  فوئگـــو« 
كـــه 35 ســـال پیـــش، شـــرایطی  زندانیـــان سیاســـی 
گذرانده اند. جزیره ی »داوســـن«،  جهنمـــی را در آنجا 
كـــه  با آب و هوای طوفانـــی، در ورودِی غربی »تنگه ی 
مـــاژالن« در جنـــوب شـــیلی قـــراردارد،  بیـــش از یـــک 
ســـال محل نگهداری 99 سیاســـت مدار و شـــخصیت 
نزدیـــک بـــه رئیس جمهـــور »ســـالوادور آلنـــده« بـــود.

كارگردانی  فیلـــم »جزیره ی داوســـن- 10«، فیلمی بـــه 
براســـاس  عمدتـــا  كـــه  اســـت  لیتیـــن«  »میـــگل 
زندگی نامـــه ی »ســـرگیو بیتـــار«، وزیـــر معـــادن دولت 
كوتاهی  »آلنده« ساخته شـــده اســـت. »بیتار« مـــدت 
بـــا چشـــمانی  ســـپتامبر 1973،   11 كودتـــای  از  پـــس 
برده شـــد. »بیتـــار«  بـــه جزیـــره ی »داوســـن«  بســـته 
كـــه  همـــان زندانـــِی شـــماره 10 در ایـــن زنـــدان بـــود 
كنون 69 ســـاله  عنـــوان فیلـــم بـــه آن اشـــاره دارد. او ا
و وزیـــر خدمات عمومـــی در دولـــت چپِ میانه رئیس 
جمهور »باشـــلت« اســـت؛  »بیتار« در ســـال 1974، از 
زنـــدان آزاد شـــد و بقیـــه ســـال های دیكتاتـــوری را در 

گذراند. آمریـــكا و ونزوئـــا بـــه تبعیـــد 
گو«  هنگام نمایش افتتاحیه ی این فیلم در »ســـانتیا
كـــه در میـــان تماشـــاچیان بـــود، به وضـــوح  »بیتـــار« 
گفت:   تحت تاثیـــر قرارگرفتـــه بـــود. او بـــه خبرنـــگاران 
كـــه در تبعید برای فرزندانم  »خوشـــحالم چیزهایی را 
رفته اســـت.  ســـینما  پـــرده ی  بـــه روی  می نوشـــتم، 
همچنیـــن خانـــم »میشـــل باشـــلت«، رئیس جمهـــور 
گو« در رژیم  كودتا در »ســـانتیا كه او نیـــز بعد از  شـــیلی 
نظامـــی تحت شـــكنجه قرارگرفته بـــود، از دیدن فیلم 
گفته  متاثرشـــده بود. »باشـــلت« پس از دیدن فیلم، 
بـــود: »ایـــن فیلـــم احســـاس آن زمـــان را خیلی خوب 

اســـت. ثبت كرده 
»لیتیـــن«، »جزیره ی داوســـن- 10« را در ســـال 2008 
كـــرد. او ایـــن فیلـــم را در همـــان آب و  فیلم بـــرداری 
سیاســـی  زندانیـــان  كـــه  ســـاخت  زمســـتانی  هـــوای 

یره ی داوسن- 10« ساخته ی لیتین »جز

دوران تبعید روی پرده ی سینما
در ســـال 1973 درگیـــر آن بودنـــد. »میـــگل لیتیـــن« 
كـــه به طـــور  در ســـال 1985 هنگامـــی شـــهرت یافـــت 
قاچاقـــی وارد شـــیلی شـــد و فیلمـــی از زندگـــی مردم، 
گوســـتو پینوشـــه«  زیـــر ســـلطه ی رژیـــم ســـركوب گر »آ

ســـاخت.
»لیتیـــن« دوبـــار در رده فیلم هـــای خارجـــی، نامـــزد 
جایـــزه اســـكار شـــده اســـت؛ یک بـــار در ســـال 1976 
كارگران  بـــرای فیلم »نامه هـــای ماروســـیا« دربـــاره ی 
 ،1983 ســـال  در  دیگـــر  بـــار  و  شـــیلی  در  معـــادن 
صعـــود  مـــورد  در  كنـــدور«  و  »آلســـینو  فیلـــم  بـــرای 

گوئـــه. نیكارا در  به قـــدرت  ساندنیســـت ها1 
پی نوشت:

گوئه به  1.  . انقاب »ساندنیست ها« در نیكارا
رهبری »اورتگا«، طی یک مبارزه ی مسلحانه ی 

طوالنی، چند ماه پس از انقاب ایران پیروز 
شد و شوک جدیدی به آمریكا وارد نمود.

هنگام نمایش افتتاحیه ی 
گو« »بیتار«  این فیلم در »سانتیا
که در میان تماشاچیان بود، 
به وضوح تحت تاثیر قرارگرفته بود. 
او به خبرنگاران گفت:  »خوشحالم 
چیزهایی را که در تبعید برای فرزندانم 
می نوشتم، به روی پرده ی سینما 

رفته است
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حسین جاوید

دیكتاتوری در آمریكای التین یک ســـنِت سیاســـی 
دهـــه ی  دو  حـــدود  از  دیرپاســـت.  و  ریشـــه دار 
كشـــورهای آن منطقه  پیـــش، اصاحات بزرگـــی در 
بـــر  انجام گرفتـــه اســـت و دولت هـــای دموكراتیـــک 
كار آمده انـــد؛ اما پیـــش از آن، آمریـــكای التین  ســـر 
قـــرار  تمامیت خـــواه  دیكتاتورهـــای  تســـخیر  در 
داشـــت. از مصیبـــت اجتماعی و فاجعه ی انســـانی 
هنـــر  و  ادبیـــات  بـــرای  دیكتاتـــوری  بگذریـــم،  كـــه 
نعمت بـــود! بـــدون آن فضای بســـته ی سیاســـی، 
شـــاه كارهای »یوسا«، »آســـتوریاس«، »فوئنتس«،  
در  -دســـت كم  را   ... »كورتاثـــار«،  »ســـاباتو« و 
شـــكل فعلی- نداشـــتیم. نویســـنده ها، هنرمندها 
برابـــر  در  هرگـــز  التیـــن  آمریـــكای  گرهای  ســـینما و 
بـــه  و  نیامدنـــد  كوتـــاه  كشورشـــان  دیكتاتورهـــای 
تمامیت خواهـــی  و  وحشـــت  ســـركوب،  بـــا  مبـــارزه 
كتاب نوشـــتند، فیلم ســـاختند  آن هـــا برخاســـتند؛ 
و راوی صـــادِق پوچـــی، ویرانـــی، تـــرس و حســـرتی 
گانـــدای  پروپا و  ظاهرســـازی ها  زیـــر  كـــه  شـــدند 

می كشـــید. نفـــس  حكومت هـــا 
»میگیـــل لیتیـــن«، فیلم ســـاز تبعیدی شـــیلیایی، 
یكـــی از بهتریـــن نمادهـــای مبـــارزه بـــا دیكتاتـــوری 
و  خونیـــن  كودتـــای  از  پیـــش  »لیتیـــن«،  اســـت. 
گران مشهور  ک 11 ســـپتامبر 1973، از ســـینما دردنا
رییس جمهـــور  آلنـــده«،  »ســـالوادور  یـــاران  از  و 
هنگامـــی  بـــود.  شـــیلی  قانونـــی  و  محبـــوب 

كاخ »مونـــه دا«،  گوســـتو پینوشـــه« و یارانـــش  كه »آ
مقر ریاســـت جمهـــوری را زیر بمبـــاران هواپیماها و 
كردند و زمینه ســـاز مرگ  چكمه هـــای ســـربازان لـــه 
»آلنده« شـــدند، شـــیلی وارد فصل تازه ای از حیات 
تاریخی اش شـــد؛ فصلـــی تاریک و ســـرد و خون بار. 
»ژنـــرال پینوشـــه« به ســـرعت دیگر مدعیـــان قدرت 
كنـــار زد و خودش را رئیس جمهور شـــیلی معرفی  را 
كشـــته و ناپدید  كرد. هـــزاران نفـــر از یـــاران »آلنده« 

كـــه مختصر  و زندانـــی شـــدند و ژنرال هـــا هر آنچه را 
رنـــگ و بویی از خواســـت و اراده ی مردم و نســـبتی 
»میـــگل  كردنـــد.  نابـــود  داشـــت،  دموكراســـی  بـــا 
لیتیـــن« هـــم از مـــوج انتقام گیری هـــا و تصفیه ها در 
كودتـــا، به طرز معجزه آســـایی،  امـــان نبـــود. در روز 
كـــرد و بعد از ســـه  از اعـــدام خیابانـــی نجـــات پیـــدا 
مـــاه، موفـــق شـــد بـــه همـــراه همســـر و ســـه فرزنـــد 
مكزیـــک  بـــه  و  كنـــد  تـــرک  را  شـــیلی  خردســـالش 

شـــود. پناهنده 

تبعیـــد  در  را  »پینوشـــه«  دوران  تمـــام  »لیتیـــن« 
جـــزو  نامـــش  مـــدت،  ایـــن  همـــه ی  در  و  گذرانـــد 
كـــه  گرفـــت  قـــرار  شـــیلیایی  هـــزار  پنـــج  فهرســـت 
كیدا ممنوع«بود. در ســـال  كشـــور »ا ورودشـــان به 
كودتا و تبعید، »لیتین«  1985، دوازده ســـال بعد از 
تصمیمـــی شـــجاعانه و البتـــه بســـیار مخاطره آمیـــز 
كـــه با قیافـــه ای مبدل و  كرده بود  گرفـــت. او قصـــد 
به طـــور غیرقانونی وارد شـــیلی بشـــود و آنجا فیلمی 
از زندگـــی ملـــِت زیـــر ســـلطه ی دیكتاتوری بســـازد. 
»لیتیـــن« می خواســـت عاوه بـــر نشـــان دادن رنج و 
درد و فقـــر و ســـرخوردگی مـــردم و آزادی خواهـــان، 
دســـتگاه های پلیســـی و امنیتی »پینوشه« و ابهت 

پوشـــالی اش را بـــه تمســـخر بگیرد.
امنیتـــی  حمایـــت  بـــا  ســـرانجام  لیتیـــن«،  میـــگل 
شـــیلی  زیرزمینـــِی  مقاومـــِت  گـــروه  تشـــكیاتی  و 
چهره پـــردازِی  دقیـــق،  برنامه ریـــزی  به لطـــف  و 
و  روحـــی  دشـــوار  آموزش هـــای  و  چیره دســـتانه 
جســـمی در قالـــب یـــک بـــازرگان اوروگوئـــه ای و بـــا 
ک شـــیلی شـــد. پیش  گذرنامـــه ای جعلی، وارد خا
گـــروه فیلم بـــردای اروپایی بـــا مجوزهای  از او، ســـه 
كشـــور  ک ایـــن  قانونـــی از دولـــت شـــیلی، وارد خـــا
سرپرســـتان  فقـــط  كـــه  درحالـــی  بودنـــد؛  شـــده 
كـــه  بودنـــد و می دانســـتند  گاه  آ از ماجـــرا  گروه هـــا 
كارگردانـــی و هدایـــت لیتین،  قـــرار اســـت آن جا، بـــا 
فیلمی مســـتند بســـازند. بـــازی مـــرگ و زندگی بود 
و درصورت آشكارشـــدن ماجرا، هـــم جان »لیتین« 

یکای التین در برابر دیکتاتوری زه ی سینماگران آمر مبار

هنر؛ مسیری برای مبارزه با 
دیكتاتوری

نتیجه، دل گرم کننده و کوبنده بود. »لیتین« و گروهش، 32 
هزار متر فیلم از شیلی بیرون آوردند و با استفاده از آن ها 

یک فیلم دو ساعته ی سینمایی و یک فیلم چهارساعته ی 
تلیویزیونی در اسپانیا تدوین کردند. این فیلم ها و نحوه ی 

ساخِت آن ها، ضربه ای کاری بر »پینوشه« و حکومتش 
بود. همه ی غرور و اقتدار آن ها زیر سوال رفته بود
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گروه هـــای  اعضـــای  جـــان  هـــم  و  بـــود  خطـــر  در 
طبـــق  همه چیـــز  وجـــود،  ایـــن  بـــا  فیلم بـــرداری. 
بـــه  هفتـــه  شـــش  »لیتیـــن«  و  رفـــت  جلـــو  برنامـــه 
كـــرد و از هرجا  كه می خواســـت مســـافرت  هرجایی 
گرفت. او  كـــه دلش می خواســـت، فیلـــم  و هركســـی 
گـــروه ایتالیایی،  حتی موفـــق شـــد از طریق مجـــوز 
بـــه داخـــل »كاخ مونـــه دا«، مقـــر پینوشـــه راه پیـــدا 

كنـــد و از آن جـــا فیلـــم بگیـــرد.
كوبنـــده بـــود. »لیتین« و  نتیجـــه، دل گرم كننـــده و 
گروهـــش، 32 هزار متر فیلم از شـــیلی بیرون آوردند 
فیلـــم دو ســـاعته ی  یـــک  از آن هـــا  اســـتفاده  بـــا  و 
ســـینمایی و یک فیلـــم چهارســـاعته ی تلیویزیونی 
كردنـــد. این فیلم هـــا و نحوه ی  در اســـپانیا تدوین 
و  بـــر »پینوشـــه«  كاری  آن هـــا، ضربـــه ای  ســـاخِت 
حكومتـــش بـــود. همـــه ی غـــرور و اقتدار آن هـــا زیر 
ســـوال رفتـــه بـــود. »لیتیـــن«، شـــش هفتـــه آزادانه 
گـــوِش »پینوشـــه« جلـــو رفته  گشـــته بـــود و تـــا بیِخ 
گرفتـــه بـــود! بـــدون آنكـــه نیروهـــای  بـــود و فیلـــم 
امنیتـــی بویی از ماجـــرا ببرند. از دیگر ســـو، همه ی 
از  بیـــش  ظاهرفریبی هـــا،  و  تبلیغـــات  و  دروغ هـــا 
پیـــش، نمایان شـــده بود. حاال، مردم دنیا نســـبت 
بـــه نابودی اقتصادی، سیاســـی و فرهنگی شـــیلی، 
زیـــر لـــوای دیكتاتـــوری نظامـــی، تصویـــری واضح و 

انكارناپذیـــر در پیش چشـــم داشـــتند.
كـــه  بـــود  چشـــم گیر  و  بـــزرگ  آن قـــدر  »لیتیـــن«  كار 
گرفـــت آن را تبدیل  گارســـیا ماركز« تصمیم  »گابریل 
كنـــد. »ماركـــز« و »لیتیـــن« از مدتی  كتـــاب  به یـــک 
قبـــل باهم آشـــنایی و دوســـتی داشـــتند. در ســـال 
1980، »لیتین« فیلم »بیوه ی مونتیل« را براســـاس 
سرگذشـــت »ماركـــز« ســـاخته بـــود. »لیتیـــن« پـــای 
گفت وگـــو بـــا »ماركـــز« نشســـت و هجـــده ســـاعت از 
گفت. »ماركـــز« نوارها را  تجربه های ســـفرش ســـخن 
كرد و به متنی شـــش صد صفحه ای رســـید.  پیـــاده 
كتاب  او بـــا ویرایش و بازنویســـی متـــن، آن را به یک 
كـــرد و با نـــام »ماجرای  دویســـت صفحه ای تبدیل 
اقامت پنهانی میگل لیتین در شـــیلی« انتشـــار داد.
»ماجـــرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شـــیلی«، 
كار، یـــک  در اصـــل و باتوجـــه بـــه شـــیوه و مصالـــح 
كـــه هـــر  گفتـــه پیداســـت  »رپورتـــاژ« اســـت، امـــا نا
نوشـــته ای از زیردســـت »ماركز« بیـــرون بیاید، رنگ 
و بویـــی از خاقیـــت به خـــود می گیـــرد و بـــه اثـــری 
خواندنی بدل می شـــود. »ماجـــرای اقامت پنهانی 
میـــگل لیتیـــن در شـــیلی«، از ایـــن قاعده مســـتثنا 
نیســـت. متـــن بـــا جذابیتـــی خیره كننـــده و روایتی 

مســـحوركننده پیش می رود و چیـــزی از رمان های 
كم ندارد. »ماركز« در ماجرای  دست اول نویســـنده 
»میـــگل لیتین« با تخیـــل خـــودش تغییراتی ایجاد 
كـــه به رغـــم پایـــه ی  كـــرده و اثـــری را آفریـــده اســـت 
مســـتندش، مثـــل یـــک رمـــان پلیســـی، جـــذاب و 

گیراست. و  پركشـــش 
كتـــاب، به نوبـــه ی خـــودش، تیـــری بـــر پیكـــر  ایـــن 
پایه هـــای  كـــه  بـــود  ژنرال هـــا در شـــیلی  حكومـــت 
حكومـــت »پینوشـــه« را لرزانـــد. این اثر در سرتاســـر 
دنیا با اســـتقبال مواجه شـــد و مردم را بـــا واقعیات 
»پینوشـــه«  كـــرد.  آشـــنا  شـــیلی  اندوه بـــار  و  تیـــره 
كـــه در ســـال  كتـــاب زخـــم خـــورد  آن قـــدر از ایـــن 
كـــرد 15 هـــزار  كشـــور شـــیلی اعتـــراف  1987، وزارت 
كرده و در شـــهر »والپاره زو«  نســـخه از آن را مصادره 

است. ســـوزانده 
كتـــاِب »ماجـــرای اقامـــت پنهانـــی میگل  متاســـفانه 
كتاب  لیتیـــن در شـــیلی«، چندان مـــورد توجه بـــازار 
ایـــران قرارنگرفتـــه اســـت. ایـــن رمـــان را دو نفـــر بـــه 
كرده انـــد: »باقـــر پرهـــام« و »محمد  فارســـی ترجمـــه 
»نشـــر  را  »حفاظـــی«  آقـــای  ترجمـــه ی  حفاظـــی«. 
خامـــه«، با عنوان »بازگشـــت پنهانی به شـــیلی«، در 
ســـال 1369 بـــه بـــازار فرســـتاد و دیگـــر تجدید چاپ 
نداشـــت. ترجمـــه ی آقـــای »پرهـــام« بعـــد از چـــاپ 
اولـــش در ســـال 1367، فقـــط یک بـــار بازنشـــر شـــد. 
ترجمه ی آقای »حفاظی« دقیق اســـت، اما فارســـی 
آن به پای فارســـی پخته و جـــان دار ترجمه ی پرهام 
كه در  نمی رســـد و چند ســـطری هم حذفیـــات دارد 

ترجمـــه ی »پرهـــام« اعمال نشـــده اند.

گرهای آمریکای التین هرگز  نویسنده ها، هنرمندها و سینما
در برابر دیکتاتورهای کشورشان کوتاه نیامدند و به مبارزه با 
سرکوب، وحشت و تمامیت خواهی آن ها برخاستند؛ کتاب 

نوشتند، فیلم ساختند و راوی صادِق پوچی، ویرانی، 
گاندای  ترس و حسرتی شدند که زیر ظاهرسازی ها و پروپا

حکومت ها نفس می کشید
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ساموئل فریمتون؛ خبرنگار گاردین

»هـــر یـــک از فیلم هـــای مـــن متناظـــر بـــا یـــک لحظه از 
حیـــات سیاســـِی شـــیلی اســـت«. ایـــن موضـــع محكِم 
كارگردانـــی  »میـــگل لیتیـــن« از همـــان ابتـــدای دوران 
گرچـــه امروز  كـــه ا او وجـــود داشـــته اســـت. مســـئله ای 
ولـــی  اســـت،  گســـترش یافته  جغرافیایـــی  لحـــاظ  بـــه 
همچنـــان ُبعـــد سیاســـی خـــود را حفظ كـــرده اســـت. 
به طـــور یقیـــن ایـــن نـــوع نـــگاه »لیتیـــن«، منتقدانی را 
هـــم در مقابلش قرارداده اســـت، ولی منصفانه اســـت 
كه »لیتیـــن« تا به حال  كاری  كه بهتریـــن  گـــر بگوییم  ا
انجـــام داده اســـت، برانگیختن تضادها بـــه آرمان های 
بـــوده  تاریخـــی  درس هـــای  ازطریـــق  سوسیالیســـتی 

. ست ا
دریافـــت  »لیتیـــن«،  بـــرای  یـــا  و  دایـــره1  ایـــن  تربیـــع 
چگونگـــی بقـــای امپریالیســـم، دیكتاتـــوری و انقیـــاد ، 

خشـــونت باِر  تاریخچـــه ی  بـــه  ماروشـــیا«8  »اعمـــال 
كـــرد. ایـــن فیلم ریشـــه های ســـلطه ی  شـــیلی توجه 
انگلیســـی،  معدنـــی  كمپانـــی  یـــک  در  را  راســـت گرا 
از  یكـــی  قـــرن،  اوایـــل  در  كـــه  می كشـــد  به تصویـــر 
كرده بـــود و در  كوچک شـــیلی را اســـتثمار  شـــهرهای 
گروگان گیـــری و قتل عـــام پایان  نهایـــت بـــا شـــكنجه، 
یافـــت. هرچنـــد از نظـــر برخی، این فیلـــم بیش  از حد 
یـــک  جانبه بـــود؛ و به توصیف یكـــی از منتقدان »این 
چیـــزی بیـــش از یـــک تمجیـــد اســـتالینی، از شـــكوِه 
كاری به روش خودكشـــی9 نیســـت«. با این  حال،  فدا
»اعمال ماروشـــیا« برای »لیتین«، نامـــزدِی جایزه ی 

بهتریـــن فیلـــم خارجـــی را به ارمغـــان آورد.
از اینجـــا پیشـــه ی او وارد مســـیر متفاوتی شـــد. ظهور 
اســـلوبی بـــرای »رئالیســـم جادویِی« آمریـــكای التین 

زه با دیکتاتوری ساخت آثاری که لیتین برای مبار

گر دغدغه مند مبارِز مردمی سینما
كارهـــای او را  بـــه ما ایـــن امـــكان را می دهـــد تا مـــرز 
بین احساســـات سیاســـی با ابتـــكار و خاقیت های 
»شـــغال  فیلـــم  كنیـــم.  دنبـــال  واقعـــی  ســـینمایِی 
)جایـــگاه(  دیـــدگاه  بـــه  شـــجاعت  بـــا  ناهولتـــورو«2 
دهقـــان  یـــک  حقیقـــِی  داســـتان  در  ایدئولـــوژی 
را  فرزنـــدش  پنـــج  و  عرفـــی  همســـر  كـــه  بی ســـواد 
كشته اســـت، می پـــردازد. »لیتیـــن« با انتخـــاب این 
شـــخصیت پردازی از شـــیطان، طنـــز یـــک دهقان را 
كه تنهـــا در لحظه ی شـــكنجه های  نشـــان می دهد 
قضایـــی بـــه »خـــود روشـــنگری«3 می رســـد؛ او تنهـــا 
مـــرگ  گواهـــی  بایـــد  كـــه  می شـــود  باســـواد  زمانـــی 
كاتولیـــک  كنـــد و تنهـــا زمانـــی یـــک  خـــود را امضـــا 
یـــک  به عنـــوان  اســـت  قـــرار  كـــه  می شـــود  خـــوب 
كه از  كاتولیـــک بمیـــرد؛ امـــا خـــوِد فیلـــم می خواهـــد 
كند:  جاودانه ســـاختن اشـــكال بـــورژوازی اجتنـــاب 
اوج  بـــه  زمانـــی  فیلـــم،  میانـــه ی  در  فاش بک هـــا 
خ داده اســـت؛ دیالوگ  كه جـــرم در واقـــع ر می رســـد 
واقعـــی دهقـــان اســـتفاده می شـــود؛ و فیلم بـــرداری 
به طـــور  ژورنالیســـتی  تكنیک هـــای  و  متحـــرک4 
هم زمان، احساســـی از ســـندیت و دســـت كاری را به 

مخاطـــب القـــا می كنـــد.
كارگردان هـــای  به مقـــام  را  »لیتیـــن«  فیلـــم،  ایـــن 
كه  طـــراز اول آمریـــكای التیـــن رســـاند؛ دســـتاوردی 
كرد.  آن را در فیلـــم »ســـرزمین موعـــود«5 نیـــز حفظ 
در ایـــن اثـــر او مجـــددًا بـــا جزئیـــات تاریخـــِی دقیق، 
كه  سرگذشـــت یک شـــورش مردمـــی را نقـــل می كند 
در نهایـــت توســـط ارتـــش، قتل عام شـــدند. اما این 
اثـــر رو بـــه یـــک نگـــرش ســـینمایِی وســـیع تر حركت 
منطقـــه ی  دهقانـــان  از  ستاره ســـاختن  بـــا  و  كـــرد 
كروز«، ابهـــاِم نمادگرایی مردمـــی6 را در یک  »ســـانتا 
حكایـــت7 از ضعف هـــاِی اتحـــاد مردمـــی »آلنـــده«، 
كشـــید. دو ماه پـــس از ایجاد ایـــن اتحاد،  به تصویـــر 
كودتای نظامی بـــه دولت »آلنـــده« پایان داد. یـــک 

كودتا، »لیتیـــن« به مكزیک رفـــت و در فیلم  پـــس از 
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كـــه  در ذائقه هـــای ادبـــِی اروپـــا و آمریـــكا، نشـــان داد 
»لیتیـــن« یـــک روابـــط حســـنه ی مـــوازی بـــا فرهنگ 
می كند–یعنـــی  برقـــرار  »غربـــی«  روشـــن فكرِی10 
فیلـــم  فرهنگـــی-.  آلودگـــی  پیشـــین  عامـــل  همـــان 
كـــه براســـاس رمـــان »كارپنتیـــه«12  »علـــت دولـــت«11 
از  زیركانـــه  و  فكورانـــه  بســـیار  ساخته شـــد، 
كشـــیدن  نقل قول هـــای »رنـــه دكارت« برای به  تصویر 
یـــک دیكتاتور تبعیـــدِی آمریـــكای التینی، اســـتفاده 
كـــرد؛ امـــا ایـــن فیلم نیـــز دوبـــاره نگرانـــِی »لیتیـــن« را 
كـــه از دیكتاتـــوری  دربـــاره ی اشـــكال ایدئولـــوژی ای 
در  اینجـــا  در   - كـــرد  آشـــكار  می كنـــد،  چشم پوشـــی 
توهـــم عینیـــت: »دیكتاتور براســـاس رفتـــارش ممكن 
اســـت فـــردی نازنیـــن و قابل درک بـــه نظر برســـد، اما 
كـــه خودش تـــا چـــه اندازه  هم زمـــان آشـــكار می كنـــد 
نابودشـــده  امپریالیســـم  ایدئولـــوژی  به  وســـیله ی 
كیـــد  اســـت... بنابرایـــن مـــن نمی خواهـــم بـــر فـــرد تأ
كنـــم«. آینه هـــا، نقاشـــی ها و چراغ هـــا نـــور را منحرف 
و تنویـــر و شناســـایی را نامطمئـــن می كننـــد: »ایـــن 
نمایشـــی از بازتاب هـــای میـــان حقایـــق، دروغ هـــا، و 
ابهامات اســـت و از به هم پیوســـتن تمام این عناصر، 
مخاطـــب خواهد توانســـت بـــرای دریافتن چیســـتِی 
انجـــام  را  نتیجه گیـــری  یـــک  حكومـــِت دیكتاتـــوری، 
دهـــد«. »علـــت دولـــت«، یادداشـــت پر ســـر و صدای 
بدبینـــی سیاســـِی خـــوِد »لیتیـــن« تبعیـــد ی اســـت؛ 
طنین انـــداز  مونتیـــل«13  »بیـــوه  در  كـــه  یادداشـــتی 
شـــد. این فیلـــم بیوه ی یک ســـتمگر محلی را نشـــان 
گذشـــته اش  كه به تدریـــج از خودفریبی های  مـــی داد 
»گارســـیا  را  قصـــه  اینكـــه  وجـــود  بـــا  می شـــود.  گاه  آ
ماركـــز« آماده كرده بود، امـــا فیلم نتوانســـت به  خوبی 

بدرخشـــد.

»لیتیـــن« امـــا در فیلم »آلســـینو و 
كـــه موضـــوع آن رؤیای  ُكنـــدر«14، 
یک پســـربچه بـــرای پرواز اســـت، 
گرفـــت؛ ایـــن فیلـــم بازگشـــِت  اوج 
واقعیت هـــای  بـــه  »لیتیـــن« 
معاصِر آمریكای التین را در بســـتر 
حكومت ســـال 1979 »خانواده ی 
نشـــان  گوئـــه  نیكارا در  ســـوموزا« 
هـــم دردی  شـــاهد  برخـــی  داد. 
كـــه  ایـــن فیلـــم بودنـــد  سیاســـی 
بخـــش  بـــه  آن  ورود  از  مانـــع 
رقابت های جایزه اســـكار بهترین 
آثار خارجی شـــد. اما ایـــن فیلم از 
نظـــر ســـینمایی، در ترســـیم یـــک 
چشـــم انداز قـــوی و احساســـی از 
دریچـــه ی نگاه یـــک بچه ی لنگ 
كـــه به خاطـــر جنگ  كشـــوری  بـــه 
داخلـــی، چندپـــاره شـــده اســـت، 
فراتـــر از اهداف سیاســـی آن عمل 
كـــرد. چشـــمان بی گنـــاه آن بچه، 
كه وقتـــی »لیتین«  همانی اســـت 
تبعیـــد،  ســـال  دوازده  از  پـــس 
كشـــیدن زندگـــی  بـــرای به تصویـــر 
بـــه  پنهانـــی  به طـــور  »پینوشـــه«،  حكومـــت  تحـــت 
كند؛  شـــیلی بازگشـــت، تاش می كـــرد تا آن را تســـخیر 
كـــه او به یـــک تاجـــر اروگوئـــه ای تغییر شـــكل  زمانـــی 
گـــروه فیلم برداری15  داد و به  صـــورت مخفیانه چهـــار 
كـــه با نام  كـــرد. مســـتند چهار قســـمتی  كارگردانـــی  را 
»قانـــون عمومـــِی شـــیلی«16 ساخته شـــد، تصدیقی بر 

اســـت. انعطاف پذیـــری و دلیـــری »لیتیـــن« 
آمریـــكای  فیلم ســـازی  تاریـــخ  در  »لیتیـــن«  جایـــگاه 

البتـــه  و  اســـت  حتمـــی  التیـــن 
بحـــث  از  فراتـــر  آن  دالیـــل 
اســـت.  زیبایی شناســـی 
او  آنچـــه  متناقـــض،  به شـــكلی 
بـــرای نســـل های آینـــده درنظر 
گرفته اســـت، از بخـــش زیبایِی 
كارهایش می كاهد. حساســـیت 
او بـــه تغییر فضای سیاســـی، او 
كارگـــردان غیرقابـــل   را بـــه یـــک 
مبدل ســـاخته  پیش بینـــی 
اســـت؛ با این  حال، نویدبخش 

اســـت. روشـــن  آینـــده ای 

پی نوشت:
1 . این مسئله از 

جمله مسائل حل 
نشده ی ریاضیات 

كه در  قدیم است 
اینجا به صورت 

كنایه از سوی 
كار  نویسنده به 

رفته است.
2 .El chacal de Nahueltoro
3 .self enlightenment
4 .handheld camera shots
5 .La tierra prometida

6 .folk symbolism
7 .allegory
8 .Actas de Marusia
9 .suicidal sacrifice
10 .intellectual culture
11 .El recurso del método
12 .Carpentier
13 .La viuda de Montiel
14 .Alsino y el cóndor
15 .four film crews
16 .Acta General de Chile

15



میگل لیتین

»سینما«، هنر بزرگ عصر ما
زمانی كه در ســـینما یـــک تئاتر بزرگ را اجـــرا می كردم، 
كـــه به طور حتم، »ســـینما« هنـــر بزرگ  متوجه شـــدم 
كنار نكشـــیده ام، اما  عصـــر ما اســـت. من از هنـــر تئاتر 
به نظرم ســـینما یـــک فعالیـــِت حیاتی تر اســـت. البته 
كارگـــردان تلویزیون بودم  كارگردانِی ســـینما،  قبـــل از 
پـــرا بـــودم.  و حتـــی قبـــل از آن، نویســـنده ی اشـــعار اُ
كه خودم می نوشـــتم، هدایت  پراهایی را  به عبارتـــی اُ
دیگـــری  برنامه هـــای  انجـــام  بـــه  بعدهـــا  می كـــردم. 
پرداختـــم و فقـــط در ایـــن اواخـــر در تئاتـــر تلیویزیون 
امتیـــاز  فقـــط  ســـینما  در  كار  موقـــع،  كـــردم.آن  كار 
كرده باشـــند.  كار  كه خـــود را وقف ایـــن  كســـانی بـــود 

فیلم گرفتـــن فوق العـــاده ســـخت بود.

بـــرای موضـــوع »شـــغال ناهوالتـــورا« دو ســـال و  �
نیـــم وقـــت صرف کـــردم

اولیـــن فیلم ســـینمایِی خودم )شـــغال ناهوالتـــورا( را 
كردم. درحالی  كلی مشـــكات، شـــروع  بعد از غلبه بر 
كـــه فیلم نامـــه و اشـــعار اپراهایـــم را به همراه داشـــتم، 
تمـــام ایده هـــای اصلـــی را بـــا تعـــداد زیـــادی از افراد، 
ظرف ســـه روز نوشـــتم. با اینكـــه نوشـــتِن فیلم نامه، 
انتخـــاب  بـــرای  ولـــی  رســـید،  پایـــان  بـــه  روزه  ســـه 
موضـــوع، تـــا بیـــش از دو ســـال و نیـــم، وقـــت صـــرف 
كردم و حرف هایشـــان  كردم؛ با افـــراد زیادی صحبت 
روزنامه هـــا،  مثـــل  الزم  اســـناد  كـــردم.  ضبـــط  را 
كـــردم. بـــه این ترتیب  مقاالت،ســـوابق و ... را جمـــع 
می كـــردم  پـــردازش  ذهنـــم  در  را  مـــوارد  ایـــن  تمـــام 
كـــه در حال  گاهـــی وقت هـــا خیلـــی از چیزهایـــی را  و 
ســـرانجام،  می ریختـــم!  بـــه دور  بـــودم،  آن  نوشـــتن 

گفتم نوشـــتن فیلم نامه فقـــط 3 روز  كـــه  همان گونـــه 
كار می كردم.  كشـــید. البتـــه در تلویزیـــون نیـــز  طـــول 
كـــه چندیـــن مرتبه به فكر ســـاختن  اعتـــراف می كنـــم 
یـــک برنامـــه ی تلویزیونی ســـاده برای فیلم »شـــغال 
مشـــقت های  به خاطـــر  امـــا  افتـــادم،  ناهوالتـــورا« 

كار داشـــت، آن را انجـــام نـــدادم. كـــه ایـــن  فراوانـــی 

مسیِر »سینمای مردمی« را ادامه می دهم �
كار در ســـینمای مردمـــی،  كـــه  كامـــا موافـــق هســـتم 
بســـیار ســـخت اســـت، امـــا رقابـــت دقیقـــا همان جـــا 
كـــه قســـمت  اســـت. متوجـــه ایـــن موضـــوع هســـتم 
اعظمـــی از موفقیـــت مـــن، مدیـــون موضـــوع فیلـــم 
گوشـــت و خـــون مردم  كه با  اول مـــن بـــود؛ موضوعی 
كه من انجـــام می دهم،  آمیختـــه بود. البته هـــركاری 
مـــن  فیلـــم  اولیـــن  موفقیـــت  به خاطـــر  هـــم  صرفـــا 
كه ارتبـــاط خود  نیســـت. فكر می كنـــم معقول اســـت 
كـــه من راه  كنیم. حاال  گروه هـــا حفظ  را بـــا توده هـــا و 
را برای ادامه ی زندگـــی ام خواهم رفت، تصمیم دارم 
كـــه دارم، ادامه  حركتـــم را در همیـــن خط و مســـیری 
كه فیلـــم مردمی،  گرچـــه پیش بینـــی می كنم  دهـــم. ا
مشـــكات زیـــادی را به بار خواهد آورد؛ ســـختی هایی 
كشـــوری در دنیا،  كـــه نه فقط در شـــیلی، بلكـــه در هر 

بیاید.  به وجـــود  می توانـــد 
مـــا بیانیـــه ای به اســـم »اتحـــاد فیلم ســـازان مردمی« 
كردیـــم. ایـــن بیانیه جایـــگاه یک  را نوشـــتیم و امضـــا 
ســـینمای انقابـــی را تشـــریح می كنـــد. از نظـــر مـــن 
ســـینمای بـــه دور از مـــردم، تبدیل به یـــک محصول 
كوچـــک بـــورژوازی خواهد شـــد. فكر  بـــرای طبقـــه ی 
می كنـــم ســـینمای انقابی نه تنهـــا در محتوای خود، 
بلكـــه در حالت های خـــودش هم باید مردمی باشـــد 

گر در  و ایـــن مســـئله را پیچیده تـــر می كنـــد. در واقـــع ا
زبـــان انقابـــی اســـتفاده كنید، در  از  فیلـــم خودتـــان 
كـــه شـــما را بـــه ســـادگی نمی فهمنـــد،  برابـــر افـــرادی 
كرده ایـــد. بـــا ایـــن حال، حـــرف آخـــر را مردم  ریســـک 
كـــه می توانند بـــا دیـــدن فیلم، به  می زننـــد؛ مردمـــی 

مـــا انگیـــزه بدهند.

به یک سینمای مبارز معتقدم  �
من یک نـــگاه انتقادی به ســـینما دارم. بـــا اعتقادی 
كـــه بـــه ســـینمای مبـــارز دارم، نمی توانـــم ســـینمای 
شـــیلی و آمریـــكای التیـــن را به گونـــه ای دیگـــر تصـــور 
كـــه تمـــام آفرینش های هنـــری، با  كنـــم. فكر می كنم 
زمینه هـــای حقیقـــِی زندگـــِی مـــا، ِوفق پیـــدا می كند. 
بـــا این حال منظـــور من از »ســـینمای مبـــارز« خیلی 
كـــه بـــه دگرگونی هـــای  گســـترده اســـت. بیـــن هنـــری 
كه در ســـطح  اجتماعـــی و هنری می پردازد، با هنری 
هســـت،  رســـمی  دســـتورالعمل  و  بخش نامـــه  یـــک 
تفـــاوت زیادی وجـــود دارد. هنر مبـــارز، همان هنری 
كـــه هویت مـــارا نجـــات می دهد و بـــه فرهنگ  اســـت 
كه انســـان در آن  روشـــن رهنمون می شـــود؛ فرهنگی 
گـــزاره. »ســـینمای مبـــارز« نه تنها به  نهاد اســـت و نه 
یـــک نوســـازی و اصـــاح محتوا اشـــاره می كنـــد، بلكه 
نـــوع زبـــان را نیـــز مد نظـــر قـــرار می دهد. »ســـینمای 
و  كـــردن  پیدا جســـتجو،  همـــان  شـــیلی،  در  مبـــارز« 
نشـــان دادن تصویر ملت شـــیلی اســـت و ما باید خود 
را در ایـــن واقعیـــت قـــرار دهیـــم. ملـــت مـــا در خطر از 

دســـت دادن هویـــت و ارزش های اســـت.
متفـــاوِت  نـــوِع  چندیـــن  بایـــد  نظـــرم  بـــه  البتـــه 
كـــه  ســـینما، وجـــود داشـــته باشـــد؛ ماننـــد تفاوتـــی 
كـــه  تفاســـیری  و  برداشـــت ها  كارگردان هـــا،  بیـــن 

با وجود مشکالتی که برای ساختن فیلم مردمی وجود دارد

»سینمای مردمی« را ادامه   می دهم

16



می تواننـــد واقعیـــت ما را نشـــان دهند، وجـــود دارد. 
یـــک ســـینمای مبـــارز نمی توانـــد فقـــط با یـــک لحن 
وجود داشـــته باشـــد. ایجـــاد یک جنبش ســـینمایی 
كننـــد، ممكـــن  كـــه همـــه مثـــل هـــم فكـــر  به صورتـــی 

نیســـت.

سینما؛ ابزار نمایش تاریخ یک ملت �
فیلم ســـاختن ماننـــد صحبت كـــردن بـــا مردم اســـت. 
بـــه نظـــرم ســـاختن فیلـــم، به انـــدازه ی محبت كردن 
مـــا آســـان اســـت. به عبارتـــی الفبـــای ســـینما خیلـــی 
گفتن  كســـی شـــروع به  كه  ســـاده اســـت؛ مثل زمانی 
داســـتان می كنـــد. در یـــک مرحلـــه ای از تاریـــخ یـــک 

كـــه اتفاقـــات  ملـــت، شـــخصیت هایی وجـــود دارنـــد 
بایـــد  این هـــا  تمـــام  و  می افتـــد  برایشـــان  زیـــادی 
كشـــیده شـــود؛ ایـــن دقیقـــا همان ســـینما  به تصویـــر 

. ست ا
كه در ســـینمای  كارهـــای بزرگـــی  از طرفـــی بـــا دیـــدن 
آینـــده ی  اســـت،  صورت گرفتـــه  اخیـــر  ســـال های 
روشـــنی را بـــرای ســـینمای شـــیلی متصـــور هســـتم. 
كـــه ســـینمای مـــا را  نســـلی بـــه وجـــود آمـــده اســـت 
كـــه تعهـــدات  كـــرد. نســـلی  به كلـــی دگرگـــون خواهـــد 
اســـتعمار  پـــی  در  و  دارد  واضحـــی  كامـــا  سیاســـی 
زدایـــی با تكیه بـــر خود مردم اســـت. در حـــال حاضر 
درحـــال  بیشـــتری  انـــرژی  و  قـــدرت  بـــا  فیلم هایـــی 

ساخته شـــدن هســـتند. مـــن این مســـئله را ناشـــی از 
كه در حال پدیدارشـــدن  فرهنـــگ جدیـــدی می دانم 
اســـت. در حـــال حاضـــر فرهنـــگ مردمـــی به خاطـــر 
حركـــت علیـــه نفـــوذ فرهنگی بـــه تنها پادزهـــر موجود 
تبدیل شـــده اســـت.همچنین شـــیلی بـــرای فروشـــی 
كشـــورهای  فیلم هایـــش، بازارهـــای خوبی را در تمام 
سوسیالیســـت دارد و این وابســـتگی خارجـــی ما را در 

آثـــار پایـــان می دهد. تولیـــد 

به دنبال بازیابی هویت خود هستیم �
كه من تاش می كنم بســـازم، فیلم هایی  فیلم هایـــی 
انگیزه هـــای  عالی تریـــن  بـــه  متعهـــد  و  انســـان گرا 
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انســـانی اســـت. فیلم هـــای مـــن در تضـــاد بـــا نظـــام 
سیاســـی و اقتصـــادِی مدنظر دیكتاتوری اســـت. من 
فكـــر می كنـــم راِه پیشـــرفت بـــرای فیلم ســـازان هموار 
اســـت و آن هـــا بایـــد توانایی هـــای خـــود را در این راه 
بـــه كار بگیرند. ایـــن راِه انتخابـــِی مـــن، به عنوان یک 
كـــه در آن زندگی  انســـان مخالـــف با جامعه ای اســـت 
كـــه  ناعادالنـــه،  و  عقب مانـــده  جامعـــه ای  می كنـــد؛ 
آن  اســـتبدادی  حكومـــت  الینفـــک  جـــزء  خشـــونت 
اســـت و آزادی در آن، یـــک امیـــد واهـــی بیـــش نبوده 
كـــه ســـینمای آمریكای  اســـت. مـــن بر ایـــن عقیده ام 
التیـــن وارد جنبش های فرهنگـــِی بزرگی برای بازیابی 
هویـــت ایـــن قـــاره شده اســـت؛ جنبش هایـــی ماننـــد 
جنبش بـــزرگ رمان از ســـوی مردم آمریـــكای التین، 
كارپنتیر«، »ِبِندتی«  از جمله »گارســـیا ماركز«، »آلجئو 
»كورتـــازار« و »كارلـــوس فونتـــس«. همین طور جنبش 
در زمینـــه ی موســـیقی، بـــا نمونه هایی از »نـــووا ترووا 
اینهـــا جنبش هایـــی  كوبانـــا«، »چیكـــو باركـــو« و... . 
كـــه تـــاش می كنیـــم بـــا آن هویـــت خـــود را  هســـتند 
گذر زمان و  كـــه در  بیابیـــم و زنده نگـــه داریم؛ هویتی 

در بیـــن الیه هـــای هنری، دفن شـــده اســـت.

آرژانتیـــن، برزیـــل و مکزیک؛ پیشـــرو در صنعت  �
سینما

كلمبیا  آرژانتیـــن، برزیـــل و مكزیک در حال حاضـــر در 
خ دادن  تولدی دوبـــاره در عرصه ی ســـینما در حال ر
كلمبیا  اســـت و مـــا امید داریـــم در نهایـــت ســـینمای 
تبدیـــل بـــه یـــک صنعت شـــود. البتـــه این اتفـــاق در 
كشـــورهای آمریـــكای جنوبی  شـــیلی و برخـــی دیگر از 
فراهم شـــدن  حـــال  ایـــن  بـــا  اســـت.  وقـــوع  درحـــال 
در  اتفـــاق  ایـــن  پدیدآمـــدن  باعـــث  كـــه  شـــرایطی 
و  مشـــكل  بســـیار  شـــود،  التیـــن  آمریـــكای  سرتاســـر 
كشورها  كه در برخی  پیچیده اســـت. درســـت اســـت 
گر از  برانگیختگـــی زیـــادی در تولیـــد وجود دارد، امـــا ا
كشـــور وجود  یـــک دورنما نگاه شـــود، بی شـــک ســـه 
كـــه در این صنعت پیشـــرو هســـتند: آرژانتین،  دارند 
برزیـــل و مكزیـــک. بقیـــه بـــا فاصلـــه ی زیـــادی از این 

كشـــور قرار دارند.  ســـه 
به نظـــرم در آمریـــكای التین، امری بیـــش از یک هنِر 
ســـینما وجـــود دارد. یک ســـینمای پیشـــرفته وجود 
كـــزی از ایـــن صنعت  كـــه حتـــی می توانـــد بـــا مرا دارد 
كنـــد و آن، ســـینمای  هم چـــون »هالیـــوود« رقابـــت 
در  دیگـــری  ســـینماهای  اســـت.  برزیـــل  و  آرژانتیـــن 
در  حتـــی  و  اوروگوئـــه  كلمبیـــا،  گوئـــه،  پارا بولیـــوی، 
كمیـــت  گاهـــی در  گرچـــه  كـــه ا شـــیلی وجـــود دارنـــد 
پیشـــرفت ها  ایـــن  امـــا  می كننـــد،  پیشـــرفت  كارهـــا 
یـــک  نبـــودن،  ایـــن چشـــم گیر  و  چشـــم گیر نیســـتند 
دلیـــل دارد: »چـــون ما مالک بازارهایمان نیســـتیم«. 
مـــا جایـــی در صفحه هـــای نمایش گـــر نداریـــم. البته 
كلمبیا  كـــه ســـینمای  مـــن بســـیار بـــه وجـــد آمـــده ام 

بـــه قلـــه رسیده اســـت، اما همیشـــه بـــه این مســـئله 
كلمبیایی در  كـــه چه زمانـــی فیلم هـــای  كرده ام  فكـــر 
شـــیلی دیده می شـــوند، چه زمانـــی در آرژانتین دیده 
می شـــوند، چـــه زمانـــی در برزیـــل دیـــده می شـــوند و 
كه  چـــه زمانـــی در ایـــن قـــاره ی وســـیع و فوق العـــاده 

آمریـــكای التیـــن اســـت، بـــه نمایـــش در می آینـــد...
بـــه مخاطـــب  اقتصـــاد ســـینما، توجـــه  راه نجـــات 

اســـت
كه سیاســـت مدارها، رؤســـای  كنون وقت این اســـت  ا
كاری  جمهـــور و وزیران فرهنگ، ایـــن را بفهمند و فوراً 
كنـــون اقدامی نكرده انـــد. آیا از  انجـــام دهند. آن هـــا تا
صنعـــت آمریكای شـــمالی می ترســـند؟ روشـــن اســـت 
كه فیلم ســـازان مـــا نمی توانند تک تک مشكاتشـــان 

كننـــد. مـــا تولیـــد را بـــاال می بریـــم، امـــا این  را برطـــرف 
می شـــوند؟  گذاشـــته  نمایـــش  بـــه  كجـــا  در  فیلم هـــا 
كجا قـــرار دارد؟ امكان تأمیـــن بخش صنعتی  جامعـــه 
كجـــا وجـــود دارد؟ چون هـــرگاه صحبت از ســـینما  در 
ظریف طبـــع  پدیـــده ی  یـــک  از  صحبـــت  می شـــود، 
اســـت. ســـینما یـــک هنـــر صنعتـــی اســـت و در مواقع 
ایـــن  پـــس  كمتـــری به عنـــوان هنـــر دیـــده می شـــود. 
بـــرای آماده شـــدن و  كـــه صنعتـــی اســـت،  محصـــول 
بـــرای ادامه ی پیشـــرفت، نیـــاز بـــه منابع مالـــی دارد، 
نیـــاز بـــه مشـــتری دارد. مشـــتریان ما توســـط صنعت 
بـــزرگ آمریكای شـــمالی، محاصره شـــده اند و این یک 
گر رؤســـای مـــا متوجه این  اســـتعمار فرهنگی اســـت. ا
امر می شـــدند، مـــا می توانســـتیم قدم بزرگـــی برداریم.
كـــه تولیدات و   راه كار بســـیار ســـاده اســـت؛ همان قدر 
كه  فیلـــم وجـــود دارد، تماشـــاچی هایی وجـــود دارنـــد 
بایـــد دوبـــاره جـــذب شـــوند. بایـــد به ســـمت جوانـــان 
گرچه ما  رفت. اینجا نوبت جذب خواســـته ها اســـت. ا
كنـــون زمان  از لحاظ سیاســـی تقســـیم شـــده ایم، اما ا
بازیابـــی فضـــا و احســـاس اســـت. یـــک حـــس در بین 
آمریـــكای التیـــن بـــه جریـــان می افتـــد. این احســـاس 
تنها توســـط فیلم ســـاز القا نمی شـــود، بلكه بخشـــی از 

آن ناشـــی از مخاطـــب اســـت؛ چه زن و چـــه مرد.

تیـــن« / مـــا  � ملیـــت بزرگـــی بـــه نـــام »آمریـــکای ال
میـــوه ی تمامـــی فرهنـــگ هـــای دنیـــا هســـتیم

آزادی  ادبیـــات،  در  كـــه  برســـیم  به جایـــی  وقتـــی 
كشـــور منتقل  كشـــور به  داشته باشـــیم، این ادبیات، 
ماركـــز«  »گارســـیا  كـــه  نمی پرســـد  كســـی  می شـــود. 
كلمبیایـــی بوده اســـت یـــا آرژانتینـــی و یا اهل شـــیلی؛ 
»او اهل آمریكای التین اســـت«. نویســـندگان زیادی 
می شـــود،  دیـــده  و  خوانـــده  آثارشـــان  كـــه  هســـتند 
كـــه مـــا  شـــاعرانی همچـــون »نـــرودا« و فیلم ســـازانی 
مدیـــون آن هـــا هســـتیم. مـــا نمی توانیـــم هیچ كـــدام 
كنیـــم. مـــا بـــه  از ایـــن آثـــار را بـــه ملیت هـــا محـــدود 
ملیـــت بزرگی به نـــام »آمریـــكای التین« تعلـــق داریم 
كـــه بـــا یكدیگر یكی شـــویم  كنـــون وقـــت آن اســـت  و ا

منظور من از »سینمای مبارز« خیلی گسترده است. بین 
هنری که به دگرگونی های اجتماعی و هنری می پردازد، با 
هنری که در سطح یک بخش نامه و دستورالعمل رسمی 
هست، تفاوت زیادی وجود دارد. هنر مبارز، همان هنری 
است که هویت مارا نجات می دهد و به فرهنگ روشن 

رهنمون می شود
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كامل از ســـویی به ســـویی  تـــا فیلم هایمان بـــا آزادی 
بروند... دیگـــر 

كـــه آمریـــكای التیـــن ماحصل  ایـــن واقعیتـــی اســـت 
بومیـــان،  بـــا  آفریقایی هـــا  اینجـــا  مهاجرت هاســـت. 
شـــده اند.  قاطـــی  اروپایی هـــا  بـــا  آســـیایی ها 
اســـپانیایی ها آمده انـــد و رفته انـــد، مورهـــا، یهودیان 
و آســـیایی ها و ... همچنیـــن. اینجـــا تلفیقی عمیق از 
نژادهـــا و قومیت ها صورت گرفته اســـت. مـــا جهانی تر 
كه شـــما فكـــرش را می كنیـــد. آمریكای  از آن هســـتیم 
كـــم  خیلـــی  مـــرزی  تقســـیم بندی های  بـــه  التیـــن 
كامـــا نوینـــی  محـــدود اســـت. در واقـــع مـــا تصـــورات 
كه هیـــچ جای  نســـبت به مرزهـــا داریـــم، چیزهایـــی 
نـــدارد. مـــا تاریـــخ دنیـــا را  جهـــان درمـــورد آن خبـــر 
كرده ایم.  كرده ایـــم، حـــس  می دانیـــم، در آن زندگـــی 

مـــا میـــوه ی تمامـــی فرهنگ هـــای دنیـــا هســـتیم.
بیشـــترین  كـــه  اســـت  جایـــی  التیـــن  آمریـــكای 
پناه جویـــان فلســـطینی را در خـــود جای داده اســـت. 
آمریـــكای  سرتاســـر  در  و  كـــوادر  ا كلمبیـــا،  در  آن هـــا 
دیگـــر  آن هـــا  كـــه  هرچنـــد  دارنـــد.  حضـــور  التیـــن 
بـــا  مبـــارزه  رنـــج  و  آمریـــكای التینـــی هســـتند و درد 
»كرونیـــكل  كرده انـــد.  فرامـــوش  را  گلولـــه  و  تفنـــگ 
كه به صورت  فلســـطین 1 و 2« مستندهایی هســـتند 
كـــه  كودكانـــی  دیجیتـــال ساخته شـــده اند؛ داســـتان 
گلوله هـــای ســـربی و خرابی  جـــواب سنگ هایشـــان، 
بـــه دور دنیـــا  كـــه  خانه هایشـــان اســـت. در ســـفری 
كه  داشـــتم، بارهای زیـــادی به »كلكته« رفتـــه ام، چرا 
كرده اســـت. در آنجا دوســـتان زیادی  مرا هیجان زده 
گـــور« را خوانده ام،  دارم. مـــن در »كلكتـــه« اشـــعار »تا

اندیشـــمندان بزرگشـــان را دیـــده ام. آن هـــا چیزهای 
زیـــادی از »گارســـیا ماركـــز« و ســـایر ادیبـــان آمریـــكای 
كـــه منظور من  التیـــن می داننـــد. اآلن روشـــن اســـت 

آمریـــكای التیـــن چیســـت. از جهانی بـــودن 

دیکتاتـــوری، یکـــی از خون آلودتریـــن برهه های  �
را رقم زد تاریخ شـــیلی 

كـــه به مانند یـــک دهكـــده در آمریكای  مـــردم شـــیلی 
التیـــن هســـتند، بـــرای استقال شـــان مبـــارزات زیاد 
آمریـــكای التیـــن،  مـــا در  انجـــام داده انـــد.  بزرگـــی  و 
دویســـت ســـال بـــرای اســـتقال از اســـتعماِر اســـپانیا 
مبـــارزه  بـــه  آمریـــكا  ســـلطه ی  بـــا  ســـال  پنجـــاه  و 
گرچـــه مـــردم شـــیلی در تمـــام دوران  پرداخته ایـــم. ا
دیكتاتـــوری یـــک روز آرام ندیدنـــد، اما هرگـــز از مبارزه 
با دیكتاتور دل ســـرد نشدند. شـــیلی همیشه در حال 
گم شـــدگان،  مبـــارزه بوده اســـت. حجـــم عظیمـــی از 
بـــود  كشته شـــدگان و شـــهدا، ماحصـــل دیكتاتـــوری 
در  را  تاریخـــی  برهه هـــای  خون آلودتریـــن  از  یكـــی  و 

رقـــم زد.  آمریكا  قـــاره ی 

دســـت آوردهای  � مصـــادره ی  و  نئولیبرال هـــا 
»آلنـــده«

را  »پینوشـــه«  می كننـــد  ســـعی  نئولیبرال هـــا  امـــروزه 
بنیان گـــذار اقتصـــاد امـــروز شـــیلی و به عبارتـــی قانون 
كه  كننـــد. درحالی  اساســـی امروزه ی شـــیلی عنـــوان 
كه ســـود سرشـــار از صادرات  كار غلط اســـت، چرا  این 
مـــس، در دوران »آلنده« اتفاق افتاد و اقتصاد شـــیلی 
كشـــاورزی و  كـــرد. همچنیـــن اصاحـــات  را متحـــول 

بـــذری، یكـــی از مزیت های اقتصادِی دولـــِت »آلنده« 
كه در حوزه ی  بـــود. عاوه بر آن، تغییرات اساســـی ای 
توانمندســـازی نظـــام ســـامت، آمـــوزش و پـــرورش، 
دانشـــگاه ها و ... در جامعـــه ی شـــیلی اتفـــاق افتـــاد، 
كل، منظور من این اســـت  مرهـــون »آلنده« بـــود. در 
كـــه قوت بخشـــیدن بـــه »جمهـــوری« از خروجی های 
دولـــت »آلنـــده« بـــود. درحالی كه امـــروزه بســـیاری از 
راســـت گراها با اعتمـــاد بنفس این هـــا را میراث دوران 

دیكتاتـــورِی شـــیلی عنـــوان می كنند.

»آلنـــده«  � دربـــاره ی  را  مـــردم  نظـــر  می خواســـتم 
نم ا بد

كاســـترو« از مـــن پرســـید: »چـــرا می خواهـــی  »فیـــدل 
زندگـــی همكاران خـــودت را به خطر بینـــدازی و برای 
فیلم بـــرداری بـــه شـــیلی بـــروی«؟ مـــن پاســـخ دادم: 
»می خواهـــم مردِم »آلنـــده« را بشناســـم، می خواهم 
یـــاد  بـــه  را  »آلنـــده«  شـــیلی،  مـــردِم  آیـــا  كـــه  بدانـــم 
گفت: »تو راســـت  می آورنـــد یـــا نه«؟ او دوبـــاره به من 

می گویـــی! ایـــن مســـئله خیلی مهـــم اســـت«.
بـــا ســـاختن »هزارتوی آلنـــده«، می خواســـتم نظرات 
كوچـــه و بـــازار را در مورد  خانم هـــا، جوانـــان و مـــردم 
كار، هـــدف و دلیـــل اصلی من  »آلنـــده« بدانـــم؛ ایـــن 
كار اطاعات  بـــرای ســـاختن این فیلـــم بود. بـــا ایـــن 
گرفتـــم. اینكه به  بیشـــتری در مورد تاریخ شـــیلی یاد 
شـــیلی چه گذشـــت، آشـــوب ها و شـــورش ها در ایـــن 
كشـــور چگونـــه اتفـــاق افتـــاد و اینكـــه مـــردم چگونـــه 
گرفتاری، دموكراســـی را به  توانســـتند بعـــد از مدت ها 

تاریـــخ شـــیلی بازگردانند.

آمریکای التین جایی است که 
بیشترین پناه جویان فلسطینی را 
در خود جای داده است. آن ها در 

کوادر و در سرتاسر آمریکای  کلمبیا، ا
التین حضور دارند. هرچند که آن ها 
دیگر آمریکای التینی هستند و درد و 

رنج مبارزه با تفنگ و گلوله را فراموش 
کرده اند
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کارگردان شیلیایی � میگل لیتین؛ 
كوكومیـــدز«، )متولـــد 9 اوت  »میـــگل ارنســـتو لیتیـــن 
و  تهیه كننـــده  فیلم نامه نویـــس،  كارگـــردان،   )1942
رمان نویـــس اهـــل شـــیلی اســـت. »میـــگل« از پدری 
فلســـطینی به نام »هرنـــان لیتین«1 و مـــادری یونانی 
كوكومیـــدز«2 به دنیا آمده اســـت.  به نـــام »كریســـتینا 
»لیتیـــن« در زمـــان اتمـــام تحصیـــل خـــود در رشـــته 
تئاتر دانشـــگاه شـــیلی، )1962-1959( اثـــر »پروانه زیر 
كفـــش، مـــرد و ســـتاره و لبخند« 3 را نوشـــت. در ســـن 

كنـــار آن به عنوان  21 ســـالگی مدیـــر صحنه شـــد و در 
ایونـــز«  »یوریـــس  فیلم هـــای  در  كارگـــردان  دســـتیار 
خســـتگی ناپذیر  خاقیـــِت  می كـــرد.  همـــكاری  نیـــز 
او  هم عصرهـــای  بـــه  اجتناب ناپذیـــری  به طـــور  او 
گازمـــن4«، »رائـــول رویـــز5«، »هلویو  مثـــل »پاتریســـیو 
كرد؛  ســـوتو6« و همین طـــور »آلدو فرانســـیا7« ســـرایت 
كـــه بطـــور زنـــده  به خصـــوص به خاطـــر صحنه هایـــی 
بازی می كـــرد و بازتاب هایـــی سیاســـی را بی محابا به 

مـــی آورد. نمایش  صحنـــه ی 

كرده اســـت  كارگردانی  »میـــگل لیتیـــن« فیلم هایی را 
شـــیلی  فیلم هـــای  محبوب تریـــن  امـــروز  بـــه  تـــا  كـــه 
تـــورو«8 )1969( تصویـــری  ناهـــل  بوده انـــد؛ »شـــغال 
از ســـینمای جدیـــد آمریـــكای التیـــن اســـت. »لیتین 
كرد.  با ســـاخت ایـــن فیلـــم غوغایی در شـــیلی به پـــا 
كشـــاورزی اســـت  این اثر براســـاس داســـتان واقعی از 
كـــه مرتكـــب جرم هـــای زیادی شـــده بـــود. داســـتان 
بـــه  می كـــرد،  بیـــداد  بی ســـوادی  كـــه  زمانـــه ای  در 
مـــرگ  بـــا  و  می پـــردازد  نوشـــتن  و  خوانـــدن  ترویـــج 

یچه ی آثارش »میگل لیتین« از در

انگیزه های انسانی در آثار    لیتین
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كارگـــردان در ایـــن فیلم  كشـــاورز به پایـــان می رســـد. 
بـــا اســـتدالل هایی، هم مشـــفقانه و هـــم بی رحمانه 
بـــه تحلیـــل رویكردهای دولـــت از جمله تجـــاوز، جرم 
و جنایـــت می پـــردازد و بـــا حفـــظ فاصلـــه ی زمانـــی، 

گـــذار می كنـــد. نتیجه گیـــری را بـــه بیننـــده وا

سینمای لیتین بریا نمایش شیلی �
گوســـتو پینوشـــه« طی  كوتاهی پس از اینكه »آ مدت 
كودتـــای نظامـــی در شـــیلی بـــه قدرت رســـید و  یـــک 
»ســـالوادور آلنـــده« رئیـــس جمهـــور سوسیالیســـت و 
دموكـــرات در ســـپتامبر 1973 از قـــدرت بركنـــار شـــد، 
در  »لیتیـــن«  شـــد.  تبعیـــد  مكزیـــک  بـــه  »لیتیـــن« 

كـــرده اســـت: كارگردانـــی  مكزیـــک چندیـــن فیلـــم را 
اعتصـــاب  دربـــاره ی  كـــه  ماروســـیا«9  از  »نامه هایـــی 
ایـــن  اســـت.  ساخته شـــده  شـــیلی  معدنچی هـــای 
فیلـــم نامـــزد دریافـــت جایـــزه اســـكار بـــرای بهتریـــن 
فیلـــم خارجی زبـــان شـــده اســـت. »زنده بـــاد رئیـــس 
دولـــت«11  »دالیـــل  رمـــان  براســـاس  كـــه  جمهـــور«10 
»بیـــوه  اســـت.  ساخته شـــده  كارپنتیـــر«  »الجـــو  اثـــر 
كـــه  چاپلیـــن«،  »جرالدیـــن  شـــركت  بـــا  منتیـــل«12، 
گارسیا ماركز«13  كوتاهی از »گابریل  براساس داســـتان 

اســـت.  تهیه شـــده 
پـــس از این هـــا »لیتیـــن« بـــرای ســـاختن فیلم هـــای 
كـــه قـــرار بـــود براســـاس رمانی  كركـــس«14  »آلســـینو و 
بـــه نام »آلســـینو« اثـــر »پدرو پرادو«15 ســـاخته شـــود، 
گوئـــه رفـــت. »لیتیـــن« در ســـال 1981 عضو  بـــه نیكارا

هیئت داوران دوازدهمین »جشـــنواره ی بین المللی 
فیلـــم مســـكو« بود. 

بـــه  مهاجـــرت  از  پـــس   1984 ســـال  در  »لیتیـــن« 
گرفت بـــا ورود مخفیانه به شـــیلی،  اســـپانیا تصمیـــم 
كشـــوِر تحـــت حكومِت  مســـتندی دربـــاره ی اوضـــاع 
گارســـیا ماركز«  »پینوشـــه« بســـازد. بعدهـــا »گابریـــل 

كتابی تحت عنوان »ماجرای  براســـاس همین ســـفر، 
اقامـــت پنهانـــی میـــگل لیتیـــن در شـــیلی« نوشـــت. 
»لیتین« باالخره به شـــیلی بازگشـــت و به فیلم سازی 
بـــه  می تـــوان  فیلم هـــا  ایـــن  بیـــن  از  كـــه  داد  ادامـــه 
كـــه براســـاس ماجراجویی هـــای  »تیـــرا دل فوئگـــو«16 
جســـتجوگری به نـــام »ژولیوس پوپر«17 ساخته شـــده 
گروهـــی از زندانیان سیاســـی  اســـت و اثـــری درباره ی 
در دوران حكومت »پینوشـــه« به نام »داوســـن - آیا 
كرد. »لیتین« در ســـال های 1992 تا 1994  10« اشـــاره 
و 1996 تـــا 2000 شـــهردار زادگاه خودش »ســـنتر ولی« 

در ایالـــت »پالمیـــا« بود. 
كتاس ماروســـیا«18 و »آلســـینو وكركس«  فیلم هـــای »ا
ســـینمایی  هنرهـــای  و  علـــوم  كادمـــی  آ توســـط 
شـــد.  انتخـــاب  خارجـــی  فیلـــم  بهتریـــن  به عنـــوان 

همچنیـــن فیلـــم »آلســـینو وكركـــس« برنـــده ی جایزه 
طایـــی ســـیزدهمین »جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم 
مســـكو« شـــد. فیلـــم »آخریـــن مـــاه«19 )2005( نیـــز به 
فیلـــم  بین المللـــی  »جشـــنواره  هفتمیـــن  و  بیســـت 
كـــرده اســـت. فیلـــم دیگـــر او به نام  مســـكو« راه پیـــدا 
»ســـرزمین موعـــود«20 )1973( به »جشـــنواره ی فیلم 
كـــن«، »جشـــنواره ی فیلـــم نیویـــورک« و هشـــتمین 
پیـــدا  راه  مســـكو«  فیلـــم  بین المللـــی  »جشـــنواره ی 

اســـت. كرده 

تمام صنعت سینما سیاسی است �
»میـــگل لیتیـــن« دربـــاره ی فیلم هایـــش می گوید: »به 
نظر من، همـــه ی فیلم ها مفاهیمی سیاســـی در خود 
دارنـــد؛ پـــس تمـــام صنعـــت ســـینما سیاســـی اســـت. 
كه من تـــاش می كنم بســـازم، فیلم هایی  فیلم هایـــی 
انســـان گرا و متعهد بـــه عالی ترین انگیزه های انســـانی 

كه خـــودم به آن معتقد هســـتم. اســـت 

پی نوشت:
1. Hernán Littin
2. Cristina Cucumides
3. Butterfly under the shoe the 
man and the star and smile
4. Patricio Guzmán
5. Raúl Ruiz
6. Helvio Soto
7. Aldo Francia
8. El Chacal de Nahueltoro
9. Letters from Marusia
10. El Recurso del Método
11. El Recurso del método
12. The Widow of Montiel
13. Gabriel García Márquez
14. Alsino and the Condor
15. Pedro Prado
16. Tierra del Fuego
17. Julius Popper
18. Actas de Marusia
19. The Last Moon
20. The Promised Land

»میگل لیتین« فیلم هایی را کارگردانی کرده است که 
تا به امروز محبوب ترین فیلم های شیلی بوده اند؛ »شغال 
ناهل تورو«  )۱9۶9( تصویری از سینمای جدید آمریکای 
التین است. »لیتین با ساخت این فیلم غوغایی در شیلی 
به پا کرد. این اثر براساس داستان واقعی از کشاورزی است 

که مرتکب جرم های زیادی شده بود
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هانا لینچ؛ منتقد سینمای شیلی

مقاومت سینمایی در مقابل دیکتاتوری �
واژه هایـــی  اولیـــن  تبعیـــد،  یـــا  مفقوداالثـــر  اعـــدام، 
وســـیع  چشـــم اندازهای  تجســـم  بـــا  كـــه  نیســـتند 
امـــا  خطـــور  كنـــد؛  به ذهـــن  شـــیلی،  رنگارنـــِگ  و 
كشـــور طـــی ســـال های 1974 تـــا 1990، تحـــت  ایـــن 
گوســـتو پینوشـــه«1 بـــود و ظلم  كنترل های شـــدید »آ
و ســـتم شـــدیدی را متحمـــل شـــد. بـــا اینكه شـــیلی 
از  پیـــش  كوتاهـــی  بســـیار  فیلم ســـازی  ســـابقه ی 
كنـــار تبعیدها  حكومـــت »پینوشـــه« داشـــت، امـــا در 
و مشـــقت های فیلم ســـازان برجســـته ی شـــیلیایی، 
ســـینما همچنـــان زنـــده و پابرجـــا باقی مانـــد. از قضا 
گوســـتو پینوشـــه«،  تحـــت دیكتاتورِی خصمانه ی »آ
ســـینمای ملِی شـــیلی آب دیده شـــد و فیلم سازان در 
زمـــان تبعیـــد، فیلم هـــای پرمحتوایی بـــا انگیزه های 
سیاســـی و تاریخی ســـاختند. این فیلم ســـازان از این 
طریق دســـت بـــه مبارزاتی نویـــن زدند و بـــرای ایجاد 
یک حس هم بســـتگِی قوی و شناســـاندن ســـینمای 

كردند.  شـــیلی بـــه دنیـــا، مقاومـــت 

فیلم سازی برای هویت ملی شیلی �
كندی در توســـعه ی صنعت مســـتقل در  شـــیلی آغاز 
فیلم داشـــت. تـــا دهه ی چهـــل و در طی ایـــن دهه، 
صنعـــت فیلم شـــیلی وابســـته بـــه ســـینمای خارجی 
در  كاســـتیلو«2  دل  »ریمونـــد   1946 ســـال  در  بـــود. 
مقالـــه ی خود با عنوان »ســـینما در شـــیلی« به بحث 
كه شـــیلی با  درباره ی رقابـــت حریصانه ای می پردازد 
»هالیـــوود« روبـــرو بوده و بـــرای ایجاد یک ســـینمای 
ملـــی، مبارزه كـــرده اســـت. شـــیلی در مبـــارزات خـــود 
فیلم بـــرداری،  اســـتعداد  و  هنـــر  تشـــخیص  بـــرای 
همچنان وابســـته به ســـینمای خارجـــی به خصوص 

آرژانتیـــن بـــود. ســـینمای داخـــل نیز در تـــاش بود تا 
اســـتعدادها را پرورش دهد و با تشـــویق فیلم ســـازاِن 
كشـــور  توان منـــد ســـینمایی، باعث مانـــدن آن ها در 
شـــود. »كریســـتین تامپســـون«3 و »دیوید بـــوردِول«4 
ریشـــه های سیاســـِی ســـینمای شـــیلی را به خصوص 
كه شـــیلی پیشـــرفت هایی،  در دهـــه ی 1960، زمانـــی 
فیلـــم  فرهنـــگ  در  هـــم  و  فیلـــم  صنعـــت  در  هـــم 
ایـــن  داده انـــد.  قـــرار  بحـــث  مـــورد  می كـــرد،  تجربـــه 
بـــود؛  متعـــددی  عوامـــل  تحت تاثیـــر  پیشـــرفت ها 
ازجملـــه ســـازمان دهی یک آرشـــیو فیلِم ملی توســـط 
دل  وینـــا  فیلـــم  »جشـــنواره  و  شـــیلی«  »دانشـــگاه 
كمک های بیشـــتری  مـــار«5. دولـــت در ســـال 1967، 

كـــه  بـــه صنعـــت فیلـــم می كـــرد. در ایـــن زمـــان بـــود 
فیلم ســـازان برجســـته ای ماننـــد »میـــگل لیتیـــن«6، 
كردند.  »رائـــول رویز«7 و »آلدو فرانســـیا«8 ظهـــور پیدا 
كـــه بـــا ایجـــاد ســـبک های فیلم ســـازی  همان هایـــی 
نوین، موجب توســـعه ی هویت ملی شـــیلی شـــدند. 

پیشرفت سینمای ملی با فیلم سازان تبعیدی  �
ناهـــل  »شـــغال  همچـــون  فیلم هایـــی  در  »لیتیـــن« 
مجرمـــی  از  واقعـــی  داســـتانی  بیـــان  بـــه  تـــورو«9، 
قتل هـــا  بی رحمانه تریـــن  مرتكـــب  كـــه  می پـــردازد 
در تاریـــخ شیلی شـــده بـــود. ایـــن فیلـــم و شـــخصیت 
داشـــت،  آن  اصلـــی  كتـــر  كارا كـــه  مبهمـــی  اخاقـــِی 

زمین مادری می کنند وقتی که سینماگران شیلی خود را وقف سر

گران مبارز  »لیتین« و دیگران؛ سینما
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موجب شـــد تـــا »شـــغال ناهـــل تـــورو« بـــه تاالرهـــای 
در  زمـــان،  آن  جدیـــد  سوسیالیســـتی  حكومـــت 
و  اســـتانداردها  و  كنـــد  پیـــدا  راه   1970 دهـــه ی 
چارچوب هـــای جدیـــدی بـــرای فیلم ســـازی تنظیـــم 
شـــود. بـــا فیلم هایـــی همچون »شـــغال ناهـــل تورو« 
كمک های دولت، شـــیلی در مســـیر ســـینمای ملِی  و 
كه  مســـتقل و پركار، قدم نهاد. در همیـــن دوران بود 
دولـــت آمریـــكا و همین طـــور برخی از مردم شـــیلی، از 
كردند. در ســـال  دولت سوسیالیســـتی ابراز نارضایتی 
گرفتـــن قـــدرت،  1973، ارتـــش شـــیلی بـــا به دســـت 
تـــرور  خشـــونت باری  به طـــرز  را  وقـــت  رئیس جمهـــور 
گوســـتو پینوشـــه« به قدرت  كـــرد. در آن زمان »ژنرال آ
رســـید و دســـتور داد تـــا دانشـــكده های فیلم ســـازی 
ســـینما  و  فیلـــم  عرصـــه ی  فعـــاالن  و  تخریب شـــده 
از  شـــیلیایی  جـــوان  فیلم ســـازان  شـــوند.  بازداشـــت 

كشـــور تبعیـــد و ممنوع الـــورود شـــدند. 
ک بـــود، اما نه تنها  گرچه تجربه ای غم بار و وحشـــتنا ا
ســـینما  صنعـــت  و  فیلم ســـازان  كار  توقـــف  موجـــب 
نشـــد، بلكه در مواردی فیلم ســـازان آثـــار نیمه كاره ی 
رســـاندند.  اتمـــام  بـــه  دیگـــر  كشـــورهای  در  را  خـــود 
كتـــاب خـــود بـــا عنوان »بازگشـــت  »ربـــكا پرایـــم«10 در 
گران بـــه وطـــن: تبعیـــد و بازگشـــت ســـینما«  ســـینما
فیلم هـــا  خـــوِد  تبعیـــد  بیشـــتر  را  ســـینمایی  تبعیـــد 
كـــه از طرفـــی دیگـــر موجب شـــد با  قلمـــداد می كنـــد، 
كشـــورهای مختلف  گســـترده در  ایجـــاد شـــبكه های 
توســـط فیلم ســـازان، صنعـــت ســـینمای شـــیلی بـــه 

دوره ی جدیـــد منتقـــل شـــود. 

و  � ایســـتادگی  از  »ســـرزمین موعـــود«؛ چهـــره ای 
مبـــارزه ی مـــردم شـــیلی

دوران تبعید، یكی از پربارترین ســـال های ســـینمایی 
كـــره ی  كـــه فیلم ســـازان شـــیلیایی در سرتاســـر  بـــود 
كردنـــد.  تولیـــد  فیلـــم  دویســـت  از  بیـــش  كـــی،  خا
نه تنهـــا  كـــه  دارد  كیـــد  تا نكتـــه  ایـــن  بـــر  »پرایـــم« 
فیلم ســـازان، بلكه جامعـــه و شـــبكه های مختلفی از 
مـــردِم در تبعید، دســـت به دســـت هم دادنـــد تا این 
آثـــار تولیـــد شـــود. موفقیت های ایـــن عصـــر، بیش از 
كه موجب  كمک هایی اســـت  فیلم ســـازان، مرهـــون 
تســـهیل شـــرایط تولید فیلم شـــدند. »پیک«11 بر این 
كـــه تبعید فیلم ســـازان شـــیلیایی،  كید دارد  نكتـــه تا
هیـــچ گاه یک جنبـــش نبوده اســـت و »پرایـــم« تایید 
كه ایـــن دوران، محل عبوری به شـــبكه های  می كند 

جهانـــِی هم بســـتگی بوده اســـت. 

همچـــون  فیلم ســـازانی   
»رائـــول  لیتیـــن«،  »میـــگل 
گازمن«12،  رویـــز« و »پاتریســـیو 
در  خـــود  تبعیـــد  دوران  در 
خشـــونت آمیز  حكومـــت 
»پینوشـــه«، به حرفـــه ی خود 
ادامـــه دادنـــد. »پیـــک« بر این 
ایـــن  تبعیـــد  كـــه  اســـت  بـــاور 
فیلم ســـازان، بـــرای توســـعه ی 
ســـینمای شـــیلی بســـیار ُمثمر 
لیتیـــن«  »میـــگل  بـــود.  ثمـــر 
فیلـــم خـــود با نـــام »ســـرزمین 
را  آن  تولیـــد  كـــه  موعـــود«13 
پیـــش از »پینوشـــه« آغازكـــرده 
كوبا به پایان رســـاند.  بـــود، در 
ایـــن فیلـــم وقایعـــی حقیقی از 
را   1930 دهـــه ی  رخدادهـــای 
كـــه طی  به نمایـــش می گـــذارد 
كـــه  گروهـــی از روســـتاییان  آن 
وســـیِع  چشـــم انداز های  در 
شـــیلی به دنبـــال محلـــی برای 
نهایـــت  در  بودنـــد،  ســـكونت 
كـــه  محلـــی خالـــی از ســـكنه را 
متعلـــق به امـــوال دولتـــی بود، 
گـــروه پس  پیـــدا می كنند. این 
بـــرای حـــل و فصـــل  تـــاش  از 
مشـــكل بـــا دولـــت، خـــود را در 
محاصره ی ارتشـــی از دشمنان 

می یابنـــد و تصمیـــم می گیرنـــد ایســـتادگی و مبـــارزه 
كننـــد. 

هیـــچ گاه  »پینوشـــه«  از  قبـــل  موعـــود«،  »ســـرزمین 
كودتـــای  در شـــیلی بـــه روی صحنـــه نرفـــت و پـــس از 
ســـال 1973، بســـیاری از عوامـــل ایـــن فیلـــم توســـط 
زنـــان  ازجملـــه  نیـــز  برخـــی  و  كشته شـــدند  ارتـــش 
دســـتگیر شـــدند. »برتـــون«14 بـــا تحلیـــل ایـــن فیلم، 
كـــه پیش از  بـــه مقایســـه ی رخدادهایـــی می پـــردازد 
»پینوشـــه« بـــرای دولـــت محبـــوب و متحـــد شـــیلی 
كـــه هویت  خ داده بـــود. همچنیـــن، اشـــاره می كنـــد  ر
شـــیلی در ایـــن فیلـــم، از طریـــق پرچم های شـــیلی و 
كارمـــن«15، قدیـــس حامـــی  همین طـــور حضـــور »دل 
شـــیلی و حضـــور همـــه ی اقشـــار جامعـــه، به تصویـــر 
برخـــی  توانســـت  »لیتیـــن«  اســـت.  كشیده شـــده 
مبـــارزه ی  لـــزوم  ماننـــد  سیاســـی  مهـــم  ایده هـــای 
بین المللـــی  هم بســـتگی  و  داخلـــی  اتحـــاد  جمعـــی، 
كوبا  كـــه در  را به تصویـــر بكشـــد. »ســـرزمین موعـــود« 
بـــه اتمام رســـید، تنها اثـــِر وطن پرســـتانه ی »لیتین« 
كشـــور نبـــود. فیلـــم دیگـــری از  ج از مرزهـــای  در خـــار
كـــه بـــر رخدادهـــای تاریـــخ شـــیلی تمركـــز  »لیتیـــن« 
كـــه در مكزیک  داشـــت، »مصـــادره ماروســـیا«16 بـــود 
كـــه در اوایـــل قـــرن بیســـتم  تولیـــد شـــد. ایـــن فیلـــم 
كلیـــد خورد، داســـتان اعتصـــاب معدنچی هـــا را بازگو 
می كنـــد. در ایـــن ماجرا ارتش بـــه میـــدان فراخوانده 
خ می دهـــد. »والتر  گســـترده ر می شـــود و قتل عامـــی 

از  تایمـــز«  »نیویـــورک  در  مقالـــه ای  در  گودمـــن«17 
مشـــابهت بیـــن رخدادهـــای ایـــن فیلـــم و حـــوادث 
كـــه »پینوشـــه« قـــدرت را در شـــیلی  ســـپتامبر 1973 
بـــه  »گودمـــن«  ســـخن می گویـــد.  گرفـــت،  به دســـت 
كه  زمینه ی مشـــترک فیلم های »لیتین« اشـــاره دارد 
كشـــیده اســـت.  مبارزه ی طبقاتی شـــیلی را به تصویر 

سیا
ران

و ف
لد

آ از قضا تحت دیکتاتورِی خصمانه ی 
گوستو پینوشه«، سینمای ملِی شیلی  »آ
آب دیده شد و فیلم سازان در زمان تبعید، 
فیلم های پرمحتوایی با انگیزه های سیاسی 
و تاریخی ساختند. این فیلم سازان از 
این طریق دست به مبارزاتی نوین زدند و 
برای ایجاد یک حس هم بستگِی قوی و 
شناساندن سینمای شیلی به دنیا، مقاومت 

کردند
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زندگی سیاسِی شیلی در آثار سینمایی لیتین �
فردیـــت  فقـــدان  بـــا  ماروســـیا«18  از  »نامه هایـــی 
كشـــیده  به تصویـــر  تعمـــدا  كـــه  شـــخصیت ها  در 
از  پـــس  كـــه حتـــی  كیدكـــرده اســـت  شـــده اســـت، تا
كوچـــک ارتـــش، هم چنـــان مهاجمان  پیروزی هـــای 
ضعیـــف و بـــزدل هســـتند. »لیتیـــن« می گویـــد: »هـــر 
یـــک از فیلم های مـــن در رابطه با لحظـــه ای از زندگی 
سیاســـِی شـــیلی اســـت«. ایـــن امـــر نه تنهـــا از طریـــق 
كـــه بـــه آن پرداخته شـــده اســـت، بلكـــه  موضوعاتـــی 
بـــا روش فیلم ســـازی او نیـــز صورت گرفتـــه اســـت. او 
مبـــارزات طبقاتـــی و مقاومـــت در برابر نظـــام ظالم را 
كشـــیده اســـت. در ایـــن مســـتندها عاوه بر  به تصویر 
داســـتان های تاریخـــی، مبـــارزات مـــردم شـــیلی نیـــز 

نشـــان داده شـــده اســـت. 

مـــردم  � فرهنگـــِی  هویـــت  بقـــای  »گازمـــن«  آثـــار 
تیـــن ال آمریـــکای 

كارلـــوس رودریگز«19 می نویســـد: »مســـتندات  »ژوان 
كـــه پـــس از دوران دیكتاتـــوری ساخته شـــده  گازمـــن 
مـــدارک  و  خرابه هـــا  تصاویـــر  از  تركیبـــی  اســـت، 
»گازمـــن«  مســـتند  فیلم هـــای  اســـت«.  ثبت شـــده 
بســـیار شناخته شـــده اســـت. فیلـــم »نبرد شـــیلی«20 
ســـاخته ی »گازمن«، یک مستند ســـه قسمتی است 
كـــه تولید آن قبل از ســـرنگونی »ســـالوادور آلنده«، در 
شـــیلی آغاز شـــد و پس از تبعید »گازمن«، در اســـپانیا 
بـــه پایـــان رســـید. قســـمت اول ایـــن فیلـــم؛ »قیـــام 
گفت وگـــوی شـــهروندان  كـــه بـــا  بـــورژوازی«21 اســـت 
شـــیلیایی درباره ی رای گیری انتخابـــات پیِش رو آغاز 
می شـــود. ایـــن فیلم ادامـــه ی مســـتندات مبـــارزاِت 
طریـــق  از  قـــدرت  گرفتـــن  به دســـت  بـــرای  »آلنـــده« 
از حـــزب سوســـیال  انتخابـــات مجـــدد و پشـــتیبانی 
كه پس  كودتای 11ســـپتامبر اســـت؛  دموكـــرات بـــرای 
از آن »گازمـــن« و تیـــم فیلم ســـاز همراهـــش دســـتگیر 
شـــدند. بســـیاری از فیلم سازان می توانســـتند با ترک 
كشـــور و موفقیـــت فیلم هـــای خـــود، چندمـــاه بعـــد 

كننـــد.  كوبـــا  خـــود را به طـــور قاچـــاق وارد 

درنهایت »گازمن« در اســـپانیا مســـتقر شـــد و در آنجا 
كرد. »ســـوزانا  نوع جدیدی از فیلم ســـازی را امتحان 
پیـــک« می نویســـد: »گازمـــن بـــه مرحلـــه ی جدیدی 
در حرفـــه ی خود وارد شـــد. او اثری شـــاعرانه و بدیع 
آمریـــكای  مـــردم  فرهنگـــِی  هویـــت  بقـــای  دربـــاره ی 
كه با حملـــه ی نیروهـــای خارجی ای  التیـــن ســـاخت 
شـــد«.  روبـــرو  بودنـــد،  چیره شـــده  اســـپانیا  بـــر  كـــه 
اثـــر »گازمـــن« بـــا نـــام »رزهـــا در وزش بـــاد«22 فیلمـــی 
كـــه تفـــاوت زیـــادی با  داســـتانی و افســـانه ای اســـت 
ســـال  چنـــد  »گازمـــن«  دارد.  او  قبلـــی  مســـتندهای 
بعد، در ســـال 1997، مســـتند دیگری با نام »شـــیلی 
كـــرد. »گازمن« در  در حافظه ای ســـتیزه گر«23 منتشـــر 
ایـــن اثر بـــه شـــیلی باز می گـــردد تـــا مســـتندات قبلی 
كـــه هنـــگام فرمان روایی »پینوشـــه« هیچ گاه  خـــود را 
نمایـــش داده نشـــده بودنـــد، بـــه روی صحنـــه ببـــرد. 
پایانـــی  بـــه روزهـــای  اثـــِر »گازمـــن« در شـــیلی،  ایـــن 
در  دوســـتانش  و  هـــم كاران  كنـــار  در  او  فیلم ســـازی 
از  را  آن هـــا  تبعیـــد  دوران  در  كـــه  می پـــردازد  شـــیلی 

بود. داده  دســـت 

گـــو در  � گفـــت و  ســـینمای »رویـــز«، ابـــزاری بـــرای 

شـــرایط سیاســـی و اجتماعـــی
 »رائـــول رویز« هنـــوز هم به عنـــوان یكـــی از پركارترین 
فیلم ســـازان دنیا شناخته شده اســـت. او اولین فیلم 
خـــود را در زمـــان تبعید )1974( در فرانســـه ســـاخت. 
این اثـــر با ســـبكی مســـتندگونه به مســـائل زندگی در 
تبعیـــد می پـــردازد. ایـــن فیلـــم بـــا نـــام »گفت وگـــو در 
تبعیـــد«24؛ زندگی شـــیلیایی ها در پاریـــس را به تصویر 
خوبـــی  اســـتقبال  بـــا  ســـال ها  آن  در  كـــه  می كشـــد 

نشـــد.   مواجه 
كه با »دان رانواد«25 در ســـال  »رویـــز« در مصاحبه ای 
1979 داشـــت، بـــه انتقـــادات وارد آمده بـــه فیلمش، 
پاســـخ داد. »رویـــز« اظهار داشـــت: »تاش كـــرده ام تا 
فیلمـــی سیاســـی با زبانـــی بســـیار ســـاده و مفاهیمی 
بســـیار ابتدایـــی بســـازم. انتقاد هـــای بعـــدی باعـــث 
شـــد تـــا بـــه اهمیـــت نمایـــش تصویـــری و چگونگـــی 
كشیده شـــدن نمایش ســـمبلیک بپردازم«.  به تصویر 
انتقـــادات فیلم هـــای متعـــددی  ایـــن  بـــا بررســـی  او 
كار، هویـــت فـــردِی خـــود را  كـــه بـــا ایـــن  كـــرد  تولیـــد 
كـــه بیـــن  نیـــز در بوتـــه ی آزمایـــش قـــرار داد؛ جایـــی 
ریشـــه های فرهنگی و وطن اجبـــاری اش در تبعید، از 
درون احســـاس خاء می كـــرد. »رویز« با آثار مســـتند 
خـــودش،  تخیلـــی  و  داســـتانی  آثـــار  همین طـــور  و 
انتقـــادات اجتماعـــی و طبقاتـــی خـــودش را در رابطه 
كشـــوِر محـــل ســـكونتش،  بـــا ســـاختار های سیاســـِی 
ح می كـــرد. وی نمونـــه ای عالی از یک فیلم ســـاز  مطر
كه فیلـــم را مســـئله ای فراتـــر از یک  شـــیلیایی اســـت 
گفت وگو در  هنـــر می پنـــدارد؛ او فیلم را ابـــزاری بـــرای 
شـــرایط سیاســـی و اجتماعـــِی اطراف خـــود می داند. 

گران شـــیلیایی؛ وقـــف ســـرزمین مادرِی  � ســـینما
د خو

كارگردان هـــا و حتـــی  كـــه ایـــن  كیـــد دارد  »پیـــک« تا
كمتـــری در تبعیـــد  كـــه آثـــار  كارگردان هـــای دیگـــری 
داشـــتند، همگـــی بـــه شـــكل گیرِی ســـینمای جدیـــد 
را  خـــود  آن هـــا  كرده انـــد.  كمـــک  التیـــن،  آمریـــكای 
كنون  كرده اند و مـــا هم ا وقف ســـرزمین مـــادرِی خود 
خـــود  فرهنـــگ  از  متعالـــی  حســـی  بـــا  را  آثـــار  ایـــن 
كـــه در تبعید ساخته شـــدند،  می بینیـــم. فیلم هایی 

گازمن پاتریسیو 
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كشـــورهای  مـــردِم  دســـترس  در  قرارگرفتـــن  بـــرای 
توزیـــع  گســـترده ای  به طـــور  شـــیلی،  عاوه بـــر  دیگـــر 
تـــا مخاطبـــان  باعـــث می شـــد  كار  ایـــن  می شـــدند. 
را  شـــیلی  و  التیـــن  آمریـــكای  فرهنـــگ  بیشـــتری، 
كننـــد و توجـــه بیشـــتری بـــه ســـینمای شـــیلی  درک 
از  هیچ یـــک  تبعیـــد،  ســـال های  طـــی  جلب شـــود. 
در  شـــیلیایی  فیلم ســـازان  توســـط  كـــه  فیلم هایـــی 
كه باید و شاید،  ج از مرزها ســـاخته شـــد، آن طور  خار
گرچـــه،  در اختیـــار مخاطبـــان خـــود قـــرار نگرفـــت. ا
فیلم هایـــی نیـــز در زمـــان »پینوشـــه« ساخته شـــدند 
كـــه بیـــن آن هـــا موردتوجه رســـمی  كـــه اولیـــن اثـــری 
قرارگرفـــت، در ســـال 1979 بـــود. ایـــن فیلـــم »ژوئیـــه 
به خاطـــر  نه تنهـــا  كـــه  داشـــت  نـــام  جـــوالی«26  در 
كـــه بـــر صنعت  خـــود فیلـــم، بلكـــه به خاطـــر تاثیـــری 
ســـینمای شـــیلی در جشـــنواره فیلم هـــای اروپایـــی 
را به خـــود جلـــب  زیـــادی  گذاشـــت، توجـــه  برجـــای 
كـــرد. »پیک« می نویســـد: »از ســـال 1977 تـــا 1983، 
كـــی از  كـــه حا بیـــش از بیســـت فیلـــم تولیـــد شـــدند 

تـــاش فیلم ســـازان بـــرای زنـــده نگه داشـــتن فرهنگ 
شـــیلی در پاســـخ بـــه تاش هـــای نظامـــِی دولـــت در 
در  تبعیـــد  ســـال  شـــانزده  باوجـــود  بـــود.  زمـــان  آن 
دوران حكومـــت »پینوشـــه«، تـــاش و پایـــداری این 
كم نشـــد. بســـیاری بـــه این  فیلم ســـازان هیچ وقـــت 
كـــه اشـــغال نظامـــی در شـــیلی،  بـــاور رســـیده بودنـــد 
كشـــور  كه  كوتـــاه خواهـــد بـــود؛ امـــا هنگامـــی  بســـیار 
كو«27  در  كـــه »مارک انســـاال نظامی شـــد، همان طور 
كتـــاب خـــود با نام »شـــیلی تحت حكومت پینوشـــه« 
اظهـــار داشـــت: »بـــا پرده بـــرداری از حقیقـــت، خیلی 
كه ارتش برنامه ریـــزی بلندمدتی  زود مشـــخص شـــد 
گرفتن بخش های سیاســـی  دارد و درصدد به دســـت 
وحـــدت  طرفـــداران  اســـت«.  محاصـــره  تشـــدید  و 
مردمـــی و دولـــت چپ گـــرا، تبعیـــد یـــا اعـــدام شـــدند 
نظامـــی،  حكومـــت  نقـــض  به خاطـــر  شـــهروندان  و 
ایـــن  زمـــان،  ایـــن  در  می شـــدند.  كشـــته  به راحتـــی 
قـــدرِت جدیـــد در شـــیلی، تـــاش می كرد تـــا فرهنگ 
كنـــد؛ درمقابل فیلم ســـازاِن در تبعید  شـــیلی را ویران 

ایـــن فرهنـــگ،  بـــا حفـــظ  تـــا  تـــاش می كردنـــد  نیـــز 
هویـــت ملـــِی قدرتمند خـــود و رخدادهـــای تاریخی از 
كنند.  گذشـــته ی شـــیلی را بـــه شـــهروندان یـــادآوری 
كـــه درنهایت توســـط »ربكا پرایم«  همچنیـــن ایده ای 
بـــرای بازگشـــت به خانـــه پیشـــنهاد شـــد، قابل توجه 
تبعیـــدی،  فیلم هـــای  در  مهـــم  جـــزء  یـــک  اســـت. 
كه اغلـــب ازطریق  زمینـــه ی بازگشـــت به وطن اســـت 
كشیده شـــده اســـت،  رخدادهـــای تاریخـــی به تصویر 
امـــا از طریـــق ســـبک داســـتانی فیلم ســـازی و غـــروِر 
نشـــان داده  نیـــز،  سرزمین شـــان  تصاویـــِر  در  نهفتـــه 

می شـــدند. 
دیدگاه هـــای  ازطریـــق  عمدتـــا  فرهنـــگ  گســـترش 
گفـــت  تاریخـــی و سیاســـی انجـــام می شـــد. می تـــوان 
از طریـــق احساســـات و تصاویـــری  كار عمدتـــا  ایـــن 
می شـــد  انجـــام  می كردنـــد،  ارائـــه  فیلم ســـازان  كـــه 
وافـــر  عاقـــه ای  به عنـــوان  آن هـــا  از  »پرایـــم«  و 
و  كافه هـــا  خیابان هـــا،  خانـــه،  بـــه  بازگشـــت  بـــرای 
كتابخانه هـــا یاد می كنـــد. البته یک محـــل خاص مد 
كـــه مورد توجه اســـت، خوِد  نظـــر نیســـت، بلكه آنچه 
كه از پشـــت حصار تبعید به فاصله ی  بازگشـــت است 

مـــكان می اندیشـــد.  و  زمـــان 
حكومـــت  در  شـــیلی  فرهنـــگ  نگه داشـــتن  زنـــده 
ایـــن  تبعیـــد  مرهـــون  زیـــادی  حـــد  تـــا  »پینوشـــه«، 
فیلم ســـازان بـــوده اســـت. موفقیت آن ها در شـــیلی، 
موجـــب شـــد تـــا راه بازگشـــت به خانـــه همـــوار شـــود. 
بـــه ایـــن صـــورت آن هـــا توانســـتند هـــم در در دوران 
»پینوشـــه« و هم پـــس از او، موفقیت هـــای زیادی در 
كننـــد. انتقادات  كســـب  زمینـــه ی حرفه ای و شـــغلی 
كشـــیدن رخدادهای  طبقاتـــی و سیاســـی، به تصویـــر 
سیاســـی-تاریخی، یادآوری هم بســـتگی ملت شیلی 
كه  و میـــل بـــه بازگشـــت، همـــه و همـــه موجـــب شـــد 
مفهـــوم فرهنـــگ، تا پایـــان حكومـــت »پینوشـــه« در 
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ضدكودتـــای  ح  مطـــر فیلمســـاز  لیتیـــن«،  »میـــگل 
ســـینمای شـــیلی در عصر پنجمیـــن روز حضورش در 
تهران، جلســـه ای صمیمی با برخـــی از برگزاركنندگان 

جشـــنواره عمار داشـــت.
دبیرخانـــه  اعضـــای  كـــه  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای  در 
جشـــنواره عمار، بـــه معرفی و ارائـــه آن می پرداختند، 
گذشته و هفتمین  كه ســـنی از او  »لیتین« شـــیلیایی 
دهه زندگی اش را ســـپری می كند، چهـــره ای جدی و 
كمی خســـته هم  گرفته بـــود، البته  مصمـــم به خـــود 

بـــه نظر می رســـید.
كه  پـــس از ایـــن معرفـــی، فیلمســـاز شـــیلیایی، انـــگار 
كه در  تـــازه یخش آب شـــده بـــود، با شـــگفتی بســـیار 
حـــركات دســـت و لحـــن حرف هایـــی اســـپانیولی اش 
كه منتظر شـــنیدن  هـــم پیدا بـــود، خطاب به جمعی 
گفت ما بر ســـر موارد بســـیاری با  ســـخنانش بودنـــد، 
كـــه فكر می كنم  هم نقاط مشـــترک و شـــباهت داریم 

دلیل آن، شـــروع درســـت و انقابی مان اســـت.
كـــه  كـــه از جملـــه ایـــن  مـــا اهـــداف مشـــتركی داریـــم 
اعتقـــاد داریـــم می تـــوان بین مـــردم و ســـینما ارتباط 
كرد و از ســـینما به عنـــوان ابزاری بـــرای مبارزه  برقـــرار 
كه حتی خـــود مردم  كرد تـــا حدی  مردمـــی اســـتفاده 
كه ســـاح ســـینما را  كشـــیده شـــوند  بـــه این ســـمت 

گیرند. كار  بـــرای اهدافشـــان بـــه 
مـــن بـــا شـــنیدن حرف های شـــما دربـــاره جشـــنواره 
كوبـــا و  كارهـــای خـــودم در شـــیلی،  یـــاد  بـــه  عمـــار، 
كشـــورهای امریـــكای التین افتـــادم، مـــا هنرمندان و 
كه از ابزار سینما  فیلمسازان بســـیاری را ســـراغ داریم 
كوبا  كردند، به طور مثـــال، در  بـــرای مبارزه اســـتفاده 

فیلم هایـــی از چارلـــی چاپلین را بـــرای مردمی پخش 
كـــه بـــرای اولیـــن بـــار در عمرشـــان فیلـــم  می كردنـــد 

می دیدنـــد.
امریـــكای  و  شـــیلی  در  مذهبـــی  راهب هـــای  برخـــی 
میـــان  بـــه دیـــن، در  بـــرای جـــذب دیگـــران  التیـــن 
كـــه در جنگل هـــا زندگـــی می كردنـــد، فیلـــم  مردمـــی 
فدراســـیون  بـــار،  یـــک  حتـــی  می دادنـــد،  نمایـــش 
كـــه  ایـــن  دلیـــل  بـــه  مســـیحی ها  آزادی بخـــش 
فیلم هایشـــان بخاطر پخـــش زیاد غیرقابل اســـتفاده 
كـــه یكـــی از فیلم هایم را  شـــده بود، از من خواســـتند 

كننـــد. كپـــی و پخـــش  كـــه  بـــه آنهـــا بدهـــم 
كه  كارگردانـــان و فیلمســـازانی را داریم  مـــا در شـــیلی، 
در شـــهرهای مختلـــف بـــه میـــان مـــردم می رونـــد، با 
آنهـــا صحبـــت می كننـــد و براســـاس نیاز مـــردم، فیلم 
كـــه چندان  می ســـازند، حتی جشـــنواره ای داشـــتیم 
ح نبـــود  كشـــور، مطـــر گو، پایتخـــت  در شـــهر ســـانتیا
امـــا هماننـــد جشـــنواره عمـــار، در مكان هـــا و نقـــاط 
كلیســـا  كشـــور مثل بیمارســـتان، مدرســـه،  مختلـــف 

فیلم هایـــش پخـــش می شـــد.
كـــه باید  كردیم  بعـــد از ایـــن اتفاقات، احســـاس نیـــاز 
ســـینمای رســـمی و صنعتی را بـــه ســـینمای مردمی 
كه مـــردم می خواســـتند فیلم هایی  كند، چـــرا  تغییـــر 
شـــود.  ســـاخته  زندگی شـــان  و  خودشـــان  دربـــاره 
ســـینمای مردمـــی می تواند خیلی از چیزهـــا را بیان و 
كـــه مردم، شـــاهدان اصلی  كند، بـــه دلیل این  ارائـــه 
را  آنهـــا می تواننـــد واقعه هـــا  وقایـــع هســـتند و تنهـــا 

دهند. نشـــان 
رئیـــس جمهـــور  میـــادی، در دوران  در ســـال 1960 

كه  كاری  ســـابق شـــیلی، »ســـالوادور آلنـــده«، اولیـــن 
كـــه بـــا آرمان هایـــی مثـــل اهـــداف  كردیـــم ایـــن بـــود 
كارگا ه هـــای مردمی آموزشـــی ایجاد  جشـــنواره عمـــار، 
گســـترده شـــود و  كشـــور  كردیـــم تـــا ســـینما در تمـــام 
فیلمســـازانمان، آثـــاری بـــا محوریـــت مردم بســـازند.
كارگاه هـــای مردمی، هنرهـــای مختلفی مثل  در ایـــن 
تئاتـــر، موســـیقی، معماری و... آموزش داده می شـــد 
كارگاه ها، فیلمســـازان باید به افرادی  كـــه در این  چرا 

فرهنگی تبدیل می شـــدند.
كارگـــردان و هنرمنـــد خوبی  كـــه یک نفـــر،  بـــرای این 
شـــود، بایـــد از تمـــام اقشـــار مختلـــف مـــردم اطـــاع و 
گرفتن  كه فقـــط تصویر  گاهی داشـــته باشـــد نه ایـــن  آ
را بدانـــد، یک فیلمســـاز باید در بســـیاری از رشـــته ها 
هم ســـر رشـــته داشـــته باشـــد و بتواند به عنـــوان یک 
هنرمنـــد، واقعیات جامعـــه را به خوبی نشـــان دهد.
كـــرده بودیـــم،  كـــه در دوران »آلنـــده« شـــروع  كاری 
كودتـــا ادامـــه  نزدیـــک بـــه 1000 روز و تـــا زمـــان وقـــوع 
تـــا  شـــد  باعـــث  كوتـــاه،  زمـــان  همیـــن  امـــا  داشـــت 
و  آلدرســـون«  »سباســـتین  مثـــل  فیلمســـازانی 
بـــا دیكتاتـــوری  بـــرای مبـــارزه  گازمـــان«   »پاتریســـیو 
حكومـــت »پینوشـــه« داشـــته باشـــیم و بـــه همیـــن 
كـــرد. خاطـــر بـــود، ســـینمای مبـــارز مـــا تـــداوم پیـــدا 
در حـــال حاضر هم در شـــیلی موسســـه ای ســـمعی- 
كه به دانشـــگاه دولتی وابســـته اســـت  بصـــری داریم 
كودتـــا، بـــه دنبـــال تربیـــت  و هماننـــد دوران قبـــل از 
بتواننـــد  كـــه  هســـتیم  فیلمســـازانی  و  كارگردانـــان 
واقعیـــات زندگـــی مردم را نشـــان دهنـــد و در جاهای 

كننـــد. مختلفـــی فیلمهـــا را پخـــش 

دیدار »میگل لیتین« با برگزارکنندگان جشنواره عمار؛

چشم اندازی برای ایجاد سینمای مبارز در جهان
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بخش هـــای  در  فیلمســـازی،  آمـــوزش  بـــر  عـــاوه 
گیـــری  فرا دنبـــال  بـــه  هـــم  پژوهشـــی  و  تحقیقاتـــی 
زبـــان جدیـــد ســـینما هســـتیم و از طریق یک شـــبكه 
كارهایـــی  تلویزیونـــی هـــم بـــا مـــردم ارتبـــاط داریـــم و 
كـــه مـــردم می فرســـتند، بـــا هماهنگـــی خودشـــان  را 

می كنیـــم. پخـــش 
كه نمی توانســـت ذوق زدگی خودش  لیتیـــن در حالی 
كه  كرد  كنـــد، حرف هایش را این طـــور تمام  را پنهـــان 
وقتـــی پیشـــنهاد دعـــوت جشـــنواره عمـــار را پذیرفتم 
بـــرای  بـــه فكـــر عقـــد تفاهنامـــه ای  از همـــان ابتـــدا، 
همـــكاری بـــودم و االن بـــا اطـــاع از داشـــتن چنیـــن 
خاقیـــت  و  ابتـــكار  بـــا  می توانیـــم  شـــباهت هایی، 
كنیم. خودمان، ســـینمای مبـــارز را در جهـــان ایجاد 

شـــورای  اعضـــای  از  صفایی فـــرد،  محســـن 
شـــنیدن  بـــا  هـــم  عمـــار  جشـــنواره  سیاســـت گذاری 
ســـخنانش »میـــگل لیتین« شـــیلیایی، هیجـــان زده 

كه شـــگفتی زدگی اش هـــم در آن پیدا  بـــود، بـــا لحنی 
بـــود، خطـــاب بـــه فیلمســـاز بـــزرگ ســـینمای مبـــارز 
گفت وگوهـــا باعث هر چه  گفت: این  امریـــكای التیـــن 
بیشـــتر نزیک تر شـــدن ســـازمان های مردمی ســـینما 
كـــه می توانـــد به جهانی شـــدن  بـــه یكدیگر می شـــود 
ســـینمای مبـــارز منجـــر شـــود، بـــه همیـــن دلیل هم 
گونـــه ارتباطات ادامه داشـــته باشـــد  الزم اســـت این 
كـــه هـــر دو طـــرف، حرف های بســـیاری  بـــه ویـــژه آن 

گفتـــن دارند. بـــرای 
عمـــار  جشـــنواره  بیـــن  بســـیار  شـــباهت های  وجـــود 
كـــه  می دهـــد  نشـــان  شـــیلی،  مبـــارز  ســـینمای  و 
انقابی هـــای جهـــان، وقـــت زیـــادی را بـــرای متحـــد 
بســـیاری  در  طرفـــی  از  و  دادنـــد  دســـت  از  شـــدن 
عدالت خواهـــی،  مثـــل  اساســـی  مفاهیـــم  از 
حقیقت جویـــی و... به هـــم نزدیک انـــد بنابرین باید 
كنـــار زدن موانـــع، با هم هماهنـــگ و متحد  زودتـــر با 

شـــوند.
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شغال ناهل تورو )1969( �
كوتاه:  معرفی 

تـــورس،  والنـــزوال  كارمـــن  دل  خـــوزه   1960 ســـال  در 
به صـــورت  شـــیلی،  در  ناهل تـــورو  كوچـــک  شـــهر  در 
كونـــا و پنج فرزنـــدش را به  وحشـــیانه ای رزا ریـــواس آ
كاســـیک بر اســـاس اعتراف  قتل رســـاند. ایـــن فیلم 
مجرم و شواهد ارائه شـــده در دادگاه و مصاحبه های 
اجـــرای حكـــم ســـاخته شـــده  قبـــل  روزنامه نـــگاران 
اســـت. شـــغال ناهل تـــورو ســـی و دو ماه بعد در ســـن 
23 ســـالگی پـــس از اینكه خواندن و نوشـــتن آموخت 

شـــد. تیرباران 
دریافـــت  نامـــزد   ،   OCICجایـــزه برنـــده  افتخـــارات: 

خـــرس طایـــی برلیـــن

رفیق رئیس جمهور )1971( �
كوتاه: معرفی 

ایـــن مســـتند، مصاحبه ای مفصـــل میان ســـالوادور 
آلنـــده بـــا »رجیـــس دابـــری« روزنامـــه نگار فرانســـوی 
رئیـــس  مصاحبـــه،  ایـــن  در  اســـت.   1971 ســـال  در 
جمهـــور، پـــس از انتخـــاب بـــرای ریاســـت جمهـــوری 
شـــیلی، در ربطـــه با مفهـــوم انقاب، برنامه سیاســـی 
كردن  دولـــت، روند عمیـــق اصاحـــات ارضی و ملـــی 

توضیـــح می دهـــد. شـــركت های خصوصـــی 

سرزمین موعود )1973( �
كوتاه:  معرفی 

در طـــول یـــک دوره مختصـــر زمانـــی در ســـال 1932 
در وضعیـــت نامتعـــادل سیاســـی و اقتصادی شـــیلی 
از  گروهـــی  گـــراو«،  مارمـــادوک  »كلنـــل  حكومـــت  در 
كشـــاورزان بـــه رهبـــری »خـــوزه داریـــن«  شـــروع بـــه 
كشـــاورزی بی صاحـــب  ع در زمین هـــای  زر و  كشـــت 
»آرتـــور  آمـــدن  كار  روی  از  پـــس  ولـــی  می كننـــد. 
كـــردن  آلســـاتدری«  زمیـــن داران بـــا ادعـــای بیـــرون 
از  دفـــاع  در  كشـــاورزان  برمی گردنـــد.  كشـــاورزان 
زمین ها توســـط ارتش قتل عام می شـــوند. ســـرزمین 
موعـــود درامـــی نمادیـــن و آهنگیـــن بـــرای بـــه تصویر 

كشـــیدن ایـــن واقعـــه اســـت.
افتخـــارات: راهیابـــی بـــه هشـــتمین جشـــنواره بیـــن 

المللـــی فیلـــم  مســـكو 

فیلم شناخت
میگل لیتین
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نامه هایی از ماروسیا )1974( �
كوتاه: معرفی 

نامه های از ماروســـیا روایتی از ســـال 1925 و شـــرایط 
كـــه معدن چی ها  كاری طاقت فرســـای شـــیلی اســـت 
دســـت بـــه اعتصـــاب زدنـــد امـــا صاحبـــان معـــدن و 

كردند. كمک ارتـــش آن هـــا را ســـركوب  دولـــت بـــا 
افتخـــارات: برنده جایزه اســـكار 1976 ایاالت متحده 
در  خارجـــی  فیلـــم  بهتریـــن  اســـكار  نامـــزد  امریـــكا، 
مكزیـــک، برنـــده جایزه آریئـــل 1976  مكزیـــک، نامزد 

كـــن 1976 نخـــل طایـــی جشـــنواره فیلم 

دالیل دولت )1978( �
كوتاه:  معرفی 

كمـــی  فیلـــم »دالیـــل دولـــت« داســـتان نمادیـــن حا
كشـــور آمریـــكای التیـــن اســـت. این  ســـتمگر در یـــک 
فیلـــم، یـــک فیلـــم درام مكزیكی-كوبایـــی بر اســـاس 

كارپنتیر اســـت.  رمانـــی بـــا همیـــن نـــام از آلجـــو 
افتخـــارات: برنده جایـــزه آریئـــل 1979مكزیک، نامزد 
فیلـــم   ،1978 كـــن  فیلـــم  جشـــنواره  طایـــی  نخـــل 
كوبـــا برای ورود به بهتریـــن فیلم خارجی در  منتخب 

پنجـــاه و یكمیـــن جایزه اســـكار

بیوه مونتیل )1980( �
كوتاه: معرفی 

خوزه منتیل، رئیس ســـركوبگر محلی، مرده اســـت، و 
ممكن اســـت آشـــوب و انتقام دامن گیـــر خانواده وی 
گاو، در  شـــود. بیـــوه او، آدالیـــد، وارث ثروت، زمیـــن و 
مســـیر نامشـــخص زندگی، بـــه رویاهای خویـــش پناه 
می بـــرد...  بیـــوه مونتیـــل یـــک فیلـــم درام مكزیكی-

بـــر اســـاس داســـتان  ایـــن فیلـــم  كلمبیایـــی اســـت. 
گارســـیا ماركز اســـت. گابریل  كوتاهـــی با همین نام اثر 

افتخـــارات: نامزد جایـــزه آریئل 1979 بـــرای پنجمین 
بار، منتخب رســـمی جشـــنواره فیلـــم برلین 1980

کرکس )1981( � آلسینو و 
كوتاه: معرفی 

كـــه بـــا مـــادر بزرگ   آلســـینو، پســـری نوجـــوان اســـت 
گوئـــه  نیكارا از  دورافتـــاده  منطقـــه  یـــک  در  خـــود 
كه بین شورشـــیان  كنـــد. دامنه جنگـــی  زندگـــی مـــی 
و نیروهـــای دولتـــی درگرفته به دهكـــده محل زندگی 
كه در میـــان درختان  آن هـــا ســـرایت می كند.آلســـینو 
كشته شدن روســـتاییان توسط  مخفی شده شـــاهد 
گهـــان ســـربازان شورشـــی  ســـربازان ارتـــش اســـت. نا
كنند... ایـــن فیلم  هلی كوپتـــر ارتـــش را منهـــدم مـــی 
كوبـــا و  گوئـــه، مكزیـــک و  محصـــول مشـــتركی از نیكارا
كركس اثـــر پدرو پرادو  برداشـــتی آزاد از رمان آلســـینو و 
كوبایـــی ایـــن  بـــود. خـــوزه هـــررا مدیـــر فیلمبـــرداری 
فیلـــم هنـــگام تولیـــد آن به علـــت خون ریـــزی مغزی 

درگذشت. 
بیـــن  جشـــنواره  طایـــی  جایـــزه  برنـــده  افتخـــارات: 
بـــرای  اســـكار  نامـــزد  مســـكو1983،  فیلـــم  المللـــی 

1983 خارجـــی  فیلـــم  بهتریـــن 

قانون عمومی شیلی )1986( �
كوتاه:  معرفی 

كـــه نامش در فهرســـت  ســـال 1985، میگیـــل لیتیـــن 
كشـــور  پنـــج  هزار تبعیدي شـــیلیایي ممنوع الورود به 
بـــود، پنهاني وارد شـــیلي شـــد و شـــش هفتـــه در این 
كشـــور بـــود و در ایـــن مـــدت توانســـت حجـــم باالیی 
كشـــورش، دوازده ســـال پس  فیلـــم دربـــاره واقعیـــت 
كنـــد. لیتین،  از برقـــراري دیكتاتـــوري نظامـــي، تهیه 
گفتار،  پـــس از تغییـــر قیافـــه، تغییر شـــیوه پوشـــش و 
كمک  بـــا دســـت داشـــتن اوراق هویـــت جعلـــي و بـــه 
زیرحمایـــت  و  مخفـــي  دموكراتیـــک  ســـازمان هاي 
ک شـــیلي را درنوردید  آن ها، در این مدت سراســـر خا
كاخ ریاســـت جمهوري  و حتي بـــه داخـــل دیوارهاي 
گران  ســـینما از  گـــروه  ســـه  شـــد  موفـــق  و  یافـــت  راه 
كـــه همزمـــان بـــا وي زیـــر عناویـــن قانونـــي  اروپایـــي 
گـــون بـــه شـــیلي وارد شـــده بودنـــد و نیـــز شـــش  گونا
گـــروه جـــوان از اعضاي مقاومـــت داخلي شـــیلي را در 
كند. حاصل ایـــن عملیات  كار فیلمبـــرداري رهبـــري 

مســـتند قانـــون عمومـــی شـــیلی بود.
افتخـــارات: برنـــده جایـــزه FIPRESCI، برنـــده جایزه 

1986 Miss Maryنویســـنده ونیز بـــه همـــراه
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ساندینو )1990( �
كوتاه:  معرفی 

تـــا  بـــود  تـــاش  در  متحـــده  ایـــاالت   1927 ســـال  در 
گوئـــه را بـــه اشـــغال خـــود درآورد. ژنـــرال ســـزار  نیكارا
گوســـتو ســـاندینو و چریـــک او مقاومـــت مســـلحانه  آ
زندگـــی  روایـــت  فیلـــم  ایـــن  كردنـــد.  آغـــاز  را  خـــود 
رهبـــر  ســـاندینو)1934-1895(،  ســـزار  اوگوســـتو 
گوئه علیه ارتش اشـــغالگر آمریكا بین  مقاومـــت نیكارا

اســـت.  1933  -  1927 ســـال های 
افتخـــارات: نامـــزد بهتریـــن بازیگـــر نقـــش مكمـــل در 
Fotogramas de Plata، جایـــزه ویكتوریـــا آبریـــل برای 

Tacones lejanos و   Amantes

کشتی غرق شده )1994( �
كوتاه: معرفی 

بـــاز  شـــیلی  بـــه  تبعیـــد  ســـال  بیســـت  از  پـــس  آرون 
كیســـت. از همـــه می پرســـید. از  می گـــردد تـــا بفهمد 
كـــه پیـــش از او طـــی بیســـت ســـال حكومت  كســـانی 
دیكتاتـــوری در تبعیـــد بودند - هـــم از قربانیان و هم 
گذشـــته می گرفـــت و ســـعی  از جـــادان - و ســـراغ از 
گذشـــته و حافظه خود رابطـــه ای ایجاد  می كـــرد بین 
كه  كنـــد. در ایـــن میـــان آرون بـــه ایـــن می اندیشـــید 
كجاســـت ... آیـــا  نـــام بـــرادرش چیســـت ... پـــدرش 
می توانـــد راهـــش را بیابـــد؟ چـــه آینـــده ای در انتظـــار 
گر از ســـفری  اوســـت؟ درســـت مانند ماالی شـــكنجه 
كه هر  غیرممكـــن بازگشـــته بـــود آرون نیز می دانســـت 
گر خود است. »كشـــتی غرق شده«  انســـانی شـــكنجه 
یـــک حقیقـــت پیچیـــده  از  و »رســـتاخیز« دو جنبـــه 
كشـــتی غـــرق شـــده داســـتان ســـفر مـــردی در  انـــد. 

اســـت. خویش  جســـتجوی 
افتخـــارات: جشـــنواره فیلـــم Gramado 1994 ، برنده 

 Kikito جایزه طایـــی بهترین فیلمنامـــه

تیرا دل فوئگو )2000( �
كوتاه:  معرفی 

كوهســـتان های  ژولیـــوس پوپر در جســـتجوی طا تا 
جنوبـــی پیـــش رفـــت. نهضـــت او بـــه نـــام »تمـــدن یا 
گشـــته  گونیا ســـینه به ســـینه  مـــرگ« در سرتاســـر پاتا
راه  در  قـــدم  ماجراجویـــان  از  گروهـــی  بـــا  او  اســـت. 

گذاشت. شـــهرت 

وقایع فلسطین، جاده های خشم )2002( �
كوتاه:  معرفی 

ایـــن فیلـــم مســـتندی از درد و رنج مردم فلســـطین و 
جنایات وحشـــیانه رژیم اشغالی اســـت. میگل لیتین 
فیلمســـاز برجســـته شـــیلی بـــه میزگـــردی در شـــبكه 
آموزش و مســـائل بیـــن الملل دعوت شـــد. این فیلم 
كوبا و روزنامه نگاری  با همكاری ســـفیر فلســـطین در 

به نام پرنســـا التینا تهیه شـــده اســـت.
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آخرین ماه )2005( �
كوتاه:  معرفی 

یـــک روز صبـــح در مـــاه ژوئیـــه، ســـلیمان یـــک جوان 
فلســـطینی در ســـاخت خانـــه ای به دوســـت یهودی 
كمک می كند، در  خود یعقـــوب در تپه های یهودیـــه 
كه آثار آشـــكار از محل هـــای انفجـــار از جنگی  حالـــی 
حكایـــت می كنـــد. فیلم، روایـــت دو مرد جـــوان با دو 
كـــه در زمـــان تنـــش و درگیری  دیـــن متفـــاوت اســـت 
میـــان یهودیـــان و مســـلمانان بـــرای اثبات دوســـتی 

خـــود تـــاش می كنند.
كاتالینای هند برای  افتخـــارات: برنده جایزه طایـــی 
بهتریـــن فیلمبـــرداری و بهترین فیلم جشـــنواره بین 
گواداالخارا 2005، برنـــده جایزه بهترین  المللـــی فیلم 
فیلـــم  امریكایـــی  جشـــنواره  مایاهـــل،  فیلمبـــرداری 
كارگردان ،  هولـــوا 2005 ، برنده نشـــان نقـــره بهتریـــن 
نامزد نشـــان طا جشـــنواره بین المللی فیلم مســـكو 

ج  2005، نامـــزد طای ســـنت جور

جزیره داوسون 10 )2009( �
كوتاه :  معرفی 

كه  كتـــاب ســـرجیو بیتار بـــوده  ایـــن فیلـــم بر اســـاس 
آلنـــده  ســـالوادور  همـــكاران  و  وزرا  اقامـــت  داســـتان 
رییـــس جمهـــور بركنـــار شـــده در اردوگاهـــی واقـــع در 
كودتای  كشـــور اســـت.  جزیـــره داوســـون در جنـــوب 
1973 شـــیلی منجـــر بـــه بركنـــاری ســـالوادور آلنـــده و 
گوســـتو پینوشـــه در شـــیلی شد.  به قدرت رســـیدن آ
كابینـــه آلنده  ایـــن فیلم، داســـتانی از اعضای ســـابق 
كـــه دســـتگیر و زندانـــی شـــدند بخصـــوص تیرا  اســـت 
كمپی در جزیره داوســـون بود. این  كه در  دل فوئگـــو 
كمـــپ اوایـــل قرن بیســـتم بعنـــوان خانه افـــراد بومی 
اســـتفاده می شـــد امـــا آن هـــا را مجبـــور بـــه مهاجرت 
گوسفندســـرا ها  و  ع  مـــزار بـــه دخالـــت در  تـــا  كردنـــد 
پایـــان دهنـــد. در ســـال 1973 دولت پینوشـــه صدها 
كمونیســـت مظنـــون و مخالـــف سیاســـی را در جزیره 
كنتـــرل  تحـــت  افـــراد  ایـــن  كـــرد.  زندانـــی  داوســـون 
شـــدید نیـــروی دریایـــی شـــیلی بودنـــد و در شـــرایط 
ســـخت و دمای انجمادی آن برای زنـــده ماندن تقا 

می كردنـــد.
افتخـــارات: نامـــزد بهتریـــن فیلم خارجی اســـپانیایی 

گویا زبـــان در بیســـت و چهارمین دوره جایـــزه 

آلنده در پیچ وخم ها )2014( �
كوتاه : معرفی 

 ایـــن فیلم آخرین روزهای »ســـالوادور آلنده«، رییس 
كنار نزدیک تریـــن همكارانش در  جمهور ســـابق را در 
كاخ مونـــدا در 11 ســـپتامبر 1973 بازگـــو می كند. حال 
كنـــده از غـــم و اندوه، ناامیدی، همبســـتگی  و روزی آ
بـــه لحظـــه احساساتشـــان فـــوران  و عشـــق. لحظـــه 
كه تاریخ  می كنـــد، شـــمارش معكوس برای پیامـــدی 
كشـــور را برای همیشـــه تغییـــر می داد، هفت ســـاعت 
پایانـــی رییس جمهور ســـابق شـــیلی ســـالوادور آلنده 
كودتـــای  كاخ مونـــدا و  و نزدیكتریـــن دوســـتانش در 
 1973 ســـپتامبر  یـــازده  روز  در  وحشـــیانه.  نظامـــی 

دموكراســـی در شـــیلی به پایان رســـید. 
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نویسنده: نوید رضاخانی
كودتـــای آمریكایـــی و  كارگـــردان ضـــد  میگوئـــل لیتیـــن 
كـــه با ما  دوســـت نزدیـــک آلنده بـــا قرابت هـــای زیادی 
دارد االن در تهران اســـت. اصلیت او فلســـطینی اســـت 
و بـــه همیـــن خاطر نفرت زیـــادی از آمریكا و اســـرائیل در 
آثـــار او وجود دارد. امـــا قرار نیســـت االن از وجه هنری او 
كنـــم. در این مدت دو رفتـــار از وجه غیر هنری  صحبت 
كـــه برگرفتـــه از روحیـــه مبارزه طلبی و انقابی اوســـت  او 

جای تأمـــل دارد:
كـــوال را به  كوكا اول اینكـــه لیتیـــن و همســـرش نوشـــابه 

كرده اند... دلیـــل اســـرائیلی بـــودن تحریـــم 
كـــت یكـــی از همراهـــان ایرانی اش  دوم اینكـــه وقتـــی از 
كـــرد كه حتمـــا عین همـــان كت را  خوشـــش آمـــد اصرار 
كامـــا ایرانی  كه همه اجناســـش  بخرد! به فروشـــگاهی 
اســـت رفتیم؛ خیابـــان 15 خرداد فروشـــگاه ایران پایكو. 
لیتیـــن به زعـــم خود مـــی گوید: »این جنـــس كت فقط 
كت، پیراهن و  در آمریكا پیدا می شـــود!« با افتخار یـــک 

شـــلوار ایرانی می خرد.
گایـــه می كند از  كننـــده  كـــه تولید  ایـــن در حالی اســـت 
كـــه آرم ایرانـــی لباس ها را  فروشـــنده ها و مغـــازه دارانـــی 
می شـــكافند و قیچی می كننـــد و مارک هـــای خارجی را 
بـــه جنس ایرانـــی وصله می كنند. مارک ها صـــرف نظر از 
اســـم و رسم ها، دربردارنده ملیت و تابعیت نیز هستند. 
كه حســـین  این حركت آن ها درســـت مانند این اســـت 
رضـــازاده آن پیشـــنهاد میلیونـــی را قبول می كـــرد و تبعه 

كشـــور خارجی می شـــد. فان 

آمده ام تا از ایرانی ها چیز یاد بگیرم �
معمـــواًل بعـــد از دیدارها و برنامه هـــای مختلف لیتین و 
كه هر  همســـرش الیزابت راجع به تجربه هـــای جدیدی 
روز با آن ها روبرو می شـــوند با یكدیگر صحبت می كنند. 
كـــه لیتین آدم كم حرفی اســـت  این در شـــرایطی اســـت 
گـــر راجـــع بـــه مطلبـــی ســـخنی بگویـــد یعنـــی واقعـــا  و ا
دغدغه اش شـــده اســـت. امروز سه شـــنبه در ماشین در 
البـــای حرف های خـــود با الیزابت توصیـــف جدیدی از 
همراهـــان ایرانـــی خـــود می كنـــد: »این ها از چگـــوآرا هم 
انقابی تـــر هســـتند!« از طرفی لیتین از ابتدای ســـفرش 
در مصاحبه هـــا و دیدارهـــا انگیـــزه ســـفرش بـــه ایـــران را 
گفته ام  كـــه بارهـــا  اینگونـــه بیـــان می كنـــد: »همانطـــور 
آمـــده ام تـــا از شـــما چیـــز یـــاد بگیـــرم.« مطمئنـــًا لیتین 
منظـــورش از چیز، صرفًا تكنیک هنر و ســـینما نیســـت. 
كه آمده  گمشده ای دارد از جنس دغدغه هایش  لیتین 
كرده است را در  كنار آلنده تجربه  است آنچه ســـال ها در 

كند  تنهـــا حكومت موفق ضد اســـتكباری جهـــان پیدا 
و تكمیـــل نمایـــد. او هنـــر را در خدمـــت تعهـــد می داند 
و بیـــش از تكنیـــک آمـــده اســـت تـــا از تعهـــد در انقـــاب 

اسامی بیشـــتر بداند.

این وسائل نیستند که فیلم را می سازند �
محســـن اســـام زاده می خواهـــد مســـتندی را از حضور 
كنـــد. بـــه همیـــن خاطـــر  آقـــای لیتیـــن در ایـــران تهیـــه 
همیشـــه بـــا ایشـــان همـــراه هســـت. امـــروز بعـــد از آنكه 
آقـــای افخمی مصاحبـــه ای را در فضای باز بـــرای برنامه 
تلویزیونـــی هفـــت بـــا آقـــای لیتین انجـــام دادنـــد نوبت 
كـــردن وســـایل رســـید. در حالـــی كه یكـــی از  بـــه جمـــع 
مســـئولین برنامه دســـتگاه ضبط صدا را از بدن مترجم 
آقـــای لیتین بـــاز می كنـــد آقـــای اســـام زاده با شـــوخی 
بـــه آقـــای لیتین می گویـــد دســـتگاه ضبط صـــدای تیم 
كنایه  مستندســـازی ما از این بهتر اســـت. لیتین هم با 
كه فیلم را می سازند.« می گوید: »این وســـائل نیســـتند 

آیا می خواهید از شهید رجایی فیلم بسازید؟ �
كـــه هر دو از نویســـندگان  آقای ســـعیدی و آقـــای بدری 
بـــا تجربه انقاب اســـامی هســـتند حضور آقـــای لیتین 
در ایـــران را غنیمـــت شـــمرده و در این خصوص دســـت 
بـــه قلـــم شـــده اند. امـــروز یكشـــنبه در هتل اللـــه محل 
اقامـــت آقـــای لیتین این دو نویســـنده بـــه مصاحبت با 
گفتگو متوجه  ایشـــان نشســـته اند و و در اولین لحظات 
كـــه بـــا آدمی بیش تـــر از حـــد تصور خـــود هم  می شـــوند 
كـــه پس از  كارگردانی اســـت  صحبـــت هســـتند. لیتیـــن 
كودتای آمریكایـــی علیه آلنده در شـــیلی دوربین  وقـــوع 
كودتـــا روشـــن می كنـــد و فیلم هایـــی را  خـــود را علیـــه 
كنون در روشـــنگری آن ســـاخته اســـت. این در حالی  تا
كودتای 28  كس بـــرای  كه در ایران هیـــچ  اســـت اســـت 
كنون نســـاخته اســـت. با  مـــرداد 1332 هیـــچ فیلمی تا 
توجـــه بـــه این مطلـــب، موضوع بحـــث به ســـوژه هایی 
كه با  همچـــون ترور شـــهید رجایی و 17000 شـــهید تـــرور 
وجـــود ارزشـــمند بودن تـــا كنون هیچ فیلمی بـــرای آنها 
كه با  ســـاخته نشـــده اســـت، منتهی می شـــود. لیتیـــن 
گـــوش می دهد در  دقت بـــه صحبت های نویســـندگان 
پاســـخ می گوید: »شـــما می خواهید راجع به ترور شهید 
گروه  رجایی فیلم بســـازید؟ ما می توانیم به همـــراه یک 
كه خود  كار را انجـــام دهیم.« نویســـندگان  ایرانـــی ایـــن 
را مـــورد خطـــاب ایـــن ســـوال می بینند جـــا می خورند و 

انتظار پاســـخی بـــا این جدیـــت را ندارند.

با دیدن خانه امام دست به دوربین شد! �
امروز سه شـــنبه طبق درخواست آقای لیتین در بازدید 
از منزل حضرت امـــام )ره( به جماران می رویم. برخاف 
كشـــیدن  كـــه عكاســـان و فیلم بـــرداران نفس  مواقعـــی 
لیتیـــن را نیـــز ثبـــت می كننـــد، وی بـــرای چنـــد لحظـــه 
فرصـــت پیـــدا می كند تـــا در خلوت بـــا دقت از بیـــرون از 
كند. خیره شـــده و  پنجره داخل منزل امام را مشـــاهده 
كنـــار صورت و عمود بر پنجـــره می گذارد  دســـتان خود را 
تا شـــاید شی ای ارزشـــمند در خانه محقر امام ببیند اما 
گرانبهاترین لوازم منزل امام هستند.  كتاب ها  كه  دریغ 
كارگردان اســـت، كمتر در  لیتیـــن علیرغم اینكه خودش  
گویی احســـاس  بازدیدهـــا عكـــس و فیلـــم می گیـــرد اما 
می كنـــد بایـــد ایـــن صحنـــه را با گوشـــی خـــودش ضبط 
كند تـــا بتواند به دیگـــران نیز بباوراند پـــا برهنگان یعنی 
چه. مترجم آقـــای لیتین نیز با دیدن خانه امام اشـــک 
می ریـــزد. این صحنه ترجمه نمی خواهـــد. همه آدم ها 
گـــون و با ملیت هـــای مختلف در  گونا كـــه به زبان هـــای 
حال بازدید هســـتند معنـــای ان را می فهمند. لیتین بر 
كم  كم  می گـــردد و از همـــه محیط خانه فیلم می گیـــرد. 

صـــدای فلـــش دوربین ها خلوتـــش را می گیرد.

مصاحبه پای جا کفشی حسینیه �
امروز ســـه شـــنبه طـــی بازدیـــد آقـــای لیتیـــن از جماران 
قرار اســـت خبرنگار صدا و ســـیما نیز با ایشـــان مصاحبه 
كار  كند. پس از بازدیـــد از منزل امام خبرنگار می خواهد 
گوید من در محل  كند. آقای لیتین مـــی  خود را شـــروع 
كار را بی  كنم. ایـــن  زندگی حضـــرت امام مصاحبه نمی 
احترامـــی به امام می داند. لیتین به حســـینیه جماران 
كرده  كه او را مجذوب خود  می رود. حســـینیه ای ساده 
كجا ســـخنرانی  اســـت. از مترجـــم خود می پرســـد امام 
كنـــد. بعـــد از آنكـــه می پرســـد چطـــور بنشـــیند تا  مـــی 
بـــی احترامی نباشـــد، دقیقا مانند مســـتمعین روبروی 
صندلـــی ســـخنرانی چهـــار زانـــو مـــی نشـــیند. خبرنگار 
گـــر امـــكان دارد در این  كـــه ا دوبـــاره از وی مـــی خواهـــد 
كند. مجددا درخواســـت او را رد می  مكان با او مصاحبه 
گوید مصاحبه در اینجا در شـــان امام نیست. كند و می 
كفش هایش  كه  سرانجام لیتین بر روی پله ها در حالی 
را بـــه پـــا می كند می نشـــیند و با خبرنـــگار مصاحبه می 
كارگردانی مطرح  كند. انتخاب لوكیشـــن مصاحبه برای 
كه ســـابقه هنری اش مورد تایید جشـــنواره های مطرح 
كرده  كه همـــه را شـــگفت زده  دنیا اســـت معنایـــی دارد 

كفشی حسینیه! اســـت. مصاحبه پای جا 

ماجراهای »لیتین« و همسرش در ایران
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