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نشــان  دادن  لحــاظ  از  مــرداد،   28 از  بعــد 
یــک  مقابــل  در  روشــنفکر  یــک  انگیزه هــای 
دســتگاه فاســد، ســکوت عجیبــی در فضــای 
کــه  کســانی  از  خیلــی  هســت.  روشــنفکری 
در دهــۀ بیســت، مــورد غضــب دســتگاه قــرار 
همــکاراِن  بــه  ســی  دهــۀ  در  بودنــد،  گرفتــه 
مطیــع دســتگاه تبدیــل شــدند! آل احمــد در 
از  روشــنفکران«،  خیانــت  و  »خدمــت  کتــاب 
همیــن روشــنفکری دهــۀ ســی حــرف می زنــد. 
حقیقــی  مبــارزۀ  هیــچ  مــرداد،   28 قضیــۀ  در 
نگرفــت.  صــورت  روشــنفکران  جانــب  از 
ــی  ــا، خیل ــان م ــه زم ــبت ب ــرداد نس ــه 28 م البت

قدیمــی و دور از دســترس اســت؛ لیکــن شــّدت 
عمــل رژیــم پهلــوی در قضیــه 28 مــرداد، بــا 
کــه احیانــًا بــه دکتــر مصــدق یــا  روشــنفکرانی 
کاری  داشــتند،  هــم  عالقــه ای  نهضت  ملــی، 
مبــارزۀ  هیــچ  و  رفتنــد  کنــار  بــه کل،  کــه  کــرد 
حقیقــی از طــرف مجموعــۀ روشــنفکر صــورت 
روشــنفکری،  وظیفــۀ  درحالی کــه  نگرفــت؛ 
کــه بــه نفــع مــردم و بــه نفــع  ایجــاب می کــرد 
آینــدۀ آن هــا وارد میــدان شــوند، شــعر بگوینــد، 
روشــن  را  مــردم  و  بزننــد  حــرف  بنویســند، 

کارهــا انجــام نگرفــت.  کننــد؛ امــا ایــن 
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سکوت شاعران و نویسندگاِن 
روشنفکر بعد از 28 مرداد

کودتاهــای زیــادی در جهــان طــی صدســال 
بــه  کــه در رســانه ها  خ داده اســت  اخیــر ر
برخــی  و  شــده  پرداختــه  بیشــتر  برخــی 
نیــز  برخــی  و  بــوده  ســایرین  از  خشــن تر 
نقطــه  ذیــل  متــن  خورده انــد.  شکســت 
شاه حســینی«  »مجیــد  دکتــر  نظــرات 
مــدرس ســینما و رســانه دربــاره تاریخچــه 
آن  ای  رســانه  نمــود  و  جهــان  کودتاهــا 
گزیــده آن را مــی خوانیــم، شــما  کــه  هاســت 
عالقــه منــدان مــی توانیــد جهــت خوانــش 

کامــل مطلــب بــه ســایت راه 
عماریــار(  گ  )بــا نوشــت 

کنیــد. مراجعــه 

انقالب 
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فرهنگی
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انقالب اسالمی ایران؛ مصداق بارز 
»انقالب«

»کودتــا«، یــک ریشــۀ بیرونــی دارد و بــه  مــردِم 
اقلیتــی  یــک  کودتــا  در  برنمی گــردد.  کشــور 
گاهی وقت هــا، یــک حــزب و  کــه  وجــود دارد 
کشــور  گاهی اوقــات، زیرشــاخه ای از ارتــش آن 
سیاســتمداراِن  از  اقلیتــی  یــا  یعنــی  اســت. 
تنــدرو و یــا اقلیتــی از افســراِن تنــدرو هســتند 
دســت  و  نیســتند  مــردم  ارادۀ  نماینــدۀ  کــه 
»انقــاب«،  درحالی کــه  می زننــد  به کودتــا 
اســت  کشــور  یــک  مــردِم  بــه ارادۀ  معطــوف 
بیــروِن  از  یعنــی  دارد.  درون زا  شــأِن  یــک  و 
ارادۀ  انقــالب، مدیریــت نمی شــود. درواقــع، 
ــد  ــئله می انجام ــن مس ــه  ای ــور، ب کش ــردِم آن  م
کننــد.  ــه یــک نظــاِم اســتبدادی را ســرنگون  ک

موضــوع،  ایــن  مصــداق  برتریــن  و  بهتریــن 
اســت.  ایــران«  اســالمی  »انقــالب 

که رسانه ای شدند کودتاهایی 

کودتاهــا،  رســانه ای ترین  از  یکــی  شــاید 
کــه  کودتــای »ژنــرال فرانکــو« در اســپانیا باشــد 
فیلم هــای زیــادی نیــز برمبنــای آن، ســاخته 
ــود و  ــاخته می ش ــم س ــروزه ه ــت و ام ــده اس ش
کنــار آن از لحــاظ بعــد رســانه ای »کودتــای  در 
هــم  زیــادی  فیلم هــای  کــه  اســت  شــیلی« 

دربــارۀ آن ســاخته شــده اســت.

کثــرِت  »کودتــای شــیلی«، به نوعــی بیشــترین 
رمــان، فیلــم، موســیقی و ســرود را بــه  خــودش 
کــه  اختصــاص داده و به طورکلــی، فیلم هایــی 

کودتای »فرانسوی«!

کامــاًل فرانســوی،  »کودتــا«، به عنــوان یــک واژۀ 
ســرد  جنــگ  دوران  بــرای  مشــترک  کلمــه ای 
بــوده اســت. »کودتــا«، معــادل دیگــری هــم 
کــه بــاز، واژه ای فرانســوی  بــه نــام »ســیژ« دارد 
به این دلیــل  شــاید  فرانســوی ها،  اســت. 
اتفــاِق ظاهــرًا سیاســی اجتماعی،  ایــن  بــرای 
کــه همیشــه درصــدِد  کرده انــد  معادل ســازی 
آزادی  مــا طرفــداِر  بگوینــد،  تــا  ایــن هســتند 
ازایــن رو،  هســتیم.  مردمــی  انقالب هــای  و 
در  کودتــا  دربــارۀ  هــم  زیــادی  فیلم هــای 
واقعیــت  امــا  ســاخته اند.  دیگــر  کشــورهای 
بزرگ تریــن  از  یکــی  فرانســه،  کــه  اســت  ایــن 
اســتعمارگراِن پایــاِن قــرن نوزدهــم و آغــاز قــرن 
کــه  جنایتــی  حداقــل،  اســت.  بــوده  بیســتم 
فرانســه در »الجزایــر« مرتکــب شــد و انقــالِب 
حــرف  ایــن  بــارز  مثــاِل  کــرد،  ســرنگون  را  آن 
کودتــای الجزایــر فرانســه بــا جنایتــی  اســت، در 
گرفتــِن  کــه بــه راه انداخــت، درنهایــت پــس از 
قریــب بــه یــک میلیــون قربانــی، بــه پیــروزی 
فرانســه  دخالــت  ســابقۀ  همچنیــن  رســید. 
کودتاهــای نظامــی، در آفریقــا هــم وجــود  در 
گــر بخواهیــم از واژۀ  داشــته اســت. بنابرایــن، ا
کودتاهــای  و  آن  فرانســوی  ریشــۀ  »کودتــا«، 
فرانســه  به وســیلۀ  انداخته شــده  بــه راه 
کــه نقیــِض آن،  کنیــم، بایــد بگوییــم  صحبــت 
گانــی هــم وجــود دارد. در همیــن مرحلــۀ واژ
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کودتــای شــیلی ســاخته شــده اســت،  درمــورد 
کــه بــا چــِپ  یــک لهجــۀ چــِپ آمریکایــی دارد 
ــرق دارد. همچنیــن  ــا چــِپ اروپایــی ف ــی ی روس
کودتاهــای »آرژانتیــن«، »هنــدوراس«  در مــورد 
»کودتــای  ازجملــه  دیگــر،  کشــوِر  چنــد  و 
ســرهنگ ها در یونــان« نیــز فیلــم ســاخته شــده 
اســت. بــرای مثــال، مشــهورترین فیلــم درمــورِد 
کودتــای یونــان، فیلــم »Z«، ســاختۀ »کاســتا 
از  مــدل  ایــن  اصلــِی  ردپــای  اســت.  گاوراس« 
کــه ارادۀ آن هــا،  فیلم هــا، دفــاع از مردمــی اســت 
گرفتــه می شــود.  کودتا چی هــا نادیــده  توســط 

ایران؛ رکوردداِر مظلومیت تاریخی

کشــوِر مــا هــم مظلــوم واقــع شــده  کودتــا،  دربــارۀ 
کودتــای  اســت. در قــرن بیســتم، حداقــل دو 
کشــوِر مــا اتفــاق افتــاده  بــزرگ، بــر ضــِد مــردم 
ســایِد«  آیــرون  »ژنــرال  کودتــای  اولــی  اســت؛ 
می افتــد  اتفــاق  ســال 1299  در  کــه  انگلیســی 
»کرمیــت   ،CIA جاســوِس  کودتــاِی  دومــی،  و 
کمــِک ایــادِی داخلــِی  کــه بــا  روزولــت« اســت 
کودتــا می کند. خــود، در 28 مــرداِد ســال 1332، 

ــا، دو نوبــت هــم رســمًا  کودت مــا به غیرازایــن دو 
توســط ارتــِش بیگانــه، اشــغال شــده ایم؛ یــک 
که  نوبــت در همــان جنگ جهانــِی اول )1916(، 
ایــران توســط قــوای متفقیــن، اشــغال می شــود 
و آن قحطــِی بــزرگ اتفــاق می افتــد و یــک نوبــت 
بازهــم  کــه   1320 ســال  شــهریورماِه  در  هــم 

ــود. ــغال می ش ــران، توســط متفقیــن اش ای

جالــب اینکــه در هــر دو مقطــع، دولــِت ایــران 
پــس  اســت!  کــرده  بی  طرفــی  ادعــای  رســمًا 
مــا، بــا وجــوِد دو بــار اشــغاِل نظامــی و وقــوِع 
کــه توســط بیگانــگان  کشــورمان  کودتــا در  دو 
رکــوردداِر  شــاید  اســت،  شــده  مدیریــت 
بااین حــال،  هســتیم.  تاریخــی  مظلومیــت 
کمــی  بســیار  کاِر  زمینــه،  ایــن  در  متأســفانه 
ــه در  ک انجــام شــده اســت. تازگی هــا می بینیــم 
ــای ابرقدرت هــای  کودت ــا  مــورد اشــغال ایــران ی
درحــال  آثــاری  کشــورمان،  در  خارجــی 
این هــا به عنــوان  البتــه  ساخته شــدن اســت. 
شــروع، خیلی خــوب اســت ولــی ایــن جریــان، 
گــر  ا به نوعــی،  و  باشــد  مــداوم  بایــد  حتمــًا 
وقــوِع انقــالب اســالمی ایــران نبــود، مــا عمــاًل 
کــه  چرا نداشــتیم.  افتخــاری  قابــل  کارنامــۀ 
مــا فقــط بعــد از انقــالب توانســته ایم، هــم در 

ــِل  ــم در مقاب ــگان و ه ــای بیگان کودتاه ــل  مقاب
کنیــم.  مقاومــت  بیگانــگان،  نظامــِی  هجــوِم 
ــوز  ــا هن ــم، م ــورد ه ــن م ــه در ای ک ــت  ــب اس جال
قابــل  هنــرِی  آفرینش هــاِی  نتوانســته ایم 
در  بایــد  مــا  یعنــی  باشــیم.  داشــته  اعتنایــی 
ایــن زمینــه، رمان هــای خوبــی داشــته باشــیم، 
امــا هنــوز نداریــم. بایــد فیلم هــای ســینمایِی 
خوبــی ســاخته باشــیم، امــا هنــوز نســاخته ایم.

کودتــا،   درنهایــت، در دنیــای امــروز، ماجــرای 
کــه بــه جمهوری اســالمی  حداقــل تــا آنجایــی 
نــرم،  الیه هــای  بــه  می شــود،  مربــوط  ایــران 
کــرده اســت.  فرهنگــی و رســانه ای نفــوذ پیــدا 
گر مــا بخواهیــم در این زمینه،  کــه ا به ایــن معنــا 
بدهیــم،  کشــورمان  به مــردِم  درســتی  اطــالِع 
بیشــتر  رســانه ای،  مصادیــِق  از  بایــد  منطقــًا 
جریان هــای  مــا،  مــردِم  تــا  بکنیــم  اســتفاده 
بشناســند. به درســتی  را  فرهنگــی  کودتاچــِی 
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تعریفــی کــه قبال بــرای کودتــا وجود داشــت، امــروزه 
کرده اســت. امروز، نمی توانیم بگوییم  دیگر تغییر 
کودتاهــا، صرفــًا ازطریــِق شــورش، یعنــی اقــدام  کــه 

مســلحانۀ ســازمان یافته، انجــام می شــوند. 

امــروزه در دنیــا، پنــج نــوع رســانه مطــرح اســت. 
اســت  رســانه ای  همــان  اول،  نســِل  رســانۀ 
اســت.  مطــرح  چهره به چهــره  به صــورت  کــه 
رســانه،  ایــن   . و...  تربیون هــا  و  منبرهــا  مثــل 
نســِل  رســانۀ  اســت.  رســانه  نــوِع  ســنتی ترین 
روزنامــه،  ماننــد  اســت.  مکتــوب  رســانۀ  دوم، 

رســانۀ  ســوم،  نســِل  رســانۀ  کتــاب.  و  مجلــه 
و  رادیــو  ماننــد  اســت.  شــنیداری  ـ  دیــداری 
تلویزیــون. رســانۀ نســِل چهــارم، وب ســایت ها، 
در  و...  خبــری  پایگاه هــای  و  خبرگزاری هــا 
نســلِ   رســانه های  هســتند.  ســایبر  فضــای 
کــه ایــن  پنجــم، شــبکه های اجتماعــی هســتند 
هیــچ  و  هســتند  تعاملــی  به شــدت  رســانه ها، 
هدایــِت مرکــزی ای هــم ندارنــد و در ســال های 
کــه بــا تیــر و تفنــگ  کودتاهایــی  آینــده، به جــای 
در  نــرم  کودتاهــای  انــواِع  می شــود،  انجــام 

داشــت. خواهــد  بیشــتری  شــیوع  جهــان، 

کودتاهای آینده  زمنیه چینِی رسانه ای برای 
ازطریق سینما

آمریکایی هــا ســه ســاِل پیــش، هم زمــان، دو 
کــه در یکــی از  کردنــد  کــران  فیلــِم ســینمایی را ا
گروه هــای مخالــِف رابطــۀ آمریــکا  ایــن فیلم هــا، 
کودتــا در »کاخ ســفید«  بــه  ایــران، دســت  بــا 
فیلــِم  فیلــم،  همــان  وزِن  َبــر  می زننــد. 
ســینمایِی »ســقوط شــاهین ســیاه« ســاخته 
در  کــه  را  عملیاتــی  فیلــم،  ایــن  شده اســت. 
بررســی  مــورد  بــود،  خ داده  کشــوِر ســومالی ر
کاخ ســفید«،  قــرار می دهــد. در فیلــِم »ســقوط 
ایــاالت  سیاه پوســِت  رئیس جمهــور  علیــه 
کــه  چرا می شــود؛  کودتــا  آمریــکا،  متحــدۀ 
آمریــکا به دنبــاِل برقرارکــردِن رابطــه بــا ایــران 
ــا اشــاره بــه   اســت. در ایــن فیلــِم ســینمایی، ب
گذشــته،  ســال   150 حــدود  تاریخــِی  ســوابِق 
ــه  ک یعنــی دورۀ »ناصرالدیــن  شــاه« و روابطــی 
آن زمــان بــا آمریــکا برقــرار شــد تــا بــه  امــروز، 
تــا  کودتــا  اینکــه،  تــا  می شــود؛  داده  نشــان 
ــی  ــاق عملیات ــد و از ات ــِب »کاخ ســفید« می آی قل
کــه در طبقــاِت زیریــِن »کاخ ســفید« قــرار دارد، 
ــران، فرماندهــی می شــود.  ــه ای ــۀ اتمــی ب حمل
حملــه  ایــن  آخــر،  لحظــات  در  کــه  هرچنــد 

می شــود. خنثــی 

ــداِی تبلیغاتــی  گان ــِم پروپا ایــن فیلــم، یــک فیل
را  ســفید«  »کاخ  آســیب پذیرِی  کــه  اســت 
ســال  ده  طــول  در  تقریبــًا  می دهــد.  نشــان 

از زمینه چینی 
رسانه ای برای 
براندازی  تا شیوه های  
نویِن کودتا در جهان

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال
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گذشــته، در ســریال ها یــا فیلم هــای ســینمایِی 
کودتــا علیــه  متعــدد، بیــش از پنجــاه یــا شــصت 
در  اســت.  شــده  داده  نمایــش  »کاخ ســفید« 
ــرای  ــه ماج ک ــپتامبر«، افــرادی  قضایــای »11 س
تلویزیونــی  شــبکه های  از  را  ســپتامبر«   11«
می دیدنــد، بیشــتِر آن هــا، ازبس کــه بارها چنین 
کــه در  فیلم هــای ســینمایی ای را دیــده بودنــد 
آن هــا بــه برج هــای دوقلــو حملــه می شــد، بــاور 
 ، باشــد؛  جــدی  واقعــه،  ایــن  کــه  نمی کردنــد 
حتــی بســیاری از مــردم، وقتــی آن صحنه هــا 
در  می کــرد،  پخــش  ســی .ان. ان«،  »شــبکۀ  را 
کــه ایــن واقعــه  دقایــق اول، بــاور نمی کردنــد 
تصاویــر،  ایــن  آن هــا،  نظــر  از  باشــد.  جــدی 
آنونــِس تبلیغاتــِی یــک فیلــم ســینمایی بــود!

کودتاهــای تخیلی ای  امــا بــه هرجهت، درمــورد 
کــه ســینمای آمریــکا بــه آن می پــردازد، در طــول 
آمریــکا  در  متعــددی  آثــار  گذشــته،  ســال  ده 
ســاخته شــده اســت. ســریال های امنیتــی ای 
بــود؛  »ســریال 24«  آن هــا،  شــاخص تریِن  کــه 
»کاخ ســفید«  بــه  بارهــا  آن،  در  کــه  ســریالی 
فیلم هــای  در  همچنیــن  می شــد.  تعــرض 
فیلــم  آن هــا،  شــاخص تریِن  کــه  ســینمایی، 
اســت،  کاخ ســفید«  »ســقوط  ســینمایِی 
کودتــا در شــکل های مختلــف و بــا واحدهــای 
نظامــِی اســم و رســم دار نشــان داده می شــود. 
کارهــای  می تــوان  به روشــنی  کــه  به صورتــی 
»دلتــا  یــا  و  »ان اس ای«  چــون  ســازمان هایی 

فــورس« را در آن دیــد.

سینمایی برای قدرت نمایی

کــه ســالگرِد فروپاشــی  در ســال 2015 میــالدی 
بــود.   1915 ســاِل  در  عثمانــی  امپراتــورِی 
ایــن  حاصل شــدِن  بــرای  انگلیســی ها 
داده  انجــام  نفــوذی  عمــِل  ســه  فروپاشــی، 
بــود.  رســیده  هــم  نتیجــه  بــه  کــه  بودنــد 
کــه در قبایــِل عــرِب  »لورنــس«، ســرهنگی بــود 
کــرد و زمینــۀ تجزیــۀ  صحــرای عربســتان، نفــوذ 
محــدودۀ  جنوبــِی  کشــورهای  و  عربســتان 
طبــِق  داد.  صــورت  را  عثمانــی  امپراتــورِی 
شــخصیِت همیــن ســرهنگ، فیلــم »لورنــس 

اســت. شــده  ســاخته  عربســتان« 

گذشــته در صدمیــن ســالگرد ایــن واقعــه،  ســال 
فیلــم ســینمایِی »ملکــه ی صحــرا« را ســاختند. 
کرده  کیدمــن« بــازی  کــه در آن، »نیــکل  فیلمــی 
اســت. در ایــن فیلــم، چگونگــِی نفــوذ ایــن زن 
کــه  ــی را نشــان می دهــد  ــه امپراطــورِی عثمان ب
کشــور منجر می شــود.  درنهایــت بــه تجزیــۀ ایــن 
تــا  تقریبــًا  اول،  مرحلــۀ  در  کــه  به این صــورت 
31 ســالگی ، در ایــران زندگــی می کنــد. بعــد از 
ایــران، دوبــاره بــه انگلیــس برمی گــردد و از آنجــا 
بــه بنــدِر حیفــا و ســپس بیت المقــدس مــی رود. 
در  نفوذکــردن  بــه  شــروع  این هــا،  از  بعــد 
ــان،  ــد. آن زم ــتان می کن ــراق و عربس ــوریه، ع س
پیکــو5«  ـ  »ســایکس  معاهــدۀ  ماجــرای  در 
تعییــن  را  منطقــه  کشــورهای  کمــان  حا  ،
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کــه یکــی از  می کننــد. دوتــا بــرادر وجــود دارنــد 
کــم عــراق  کــم اردن و یکــی دیگــر را حا آن هــا را حا
پیــش،  صدســاِل  این هــا،  یعنــی  می گذارنــد. 
کردنــد و یــک  ایــن منطقــه را بــه  نــاِم ُاردن جــدا 
یــک  کار،  ایــن  دادنــد.  تشــکیل  را  حکومتــی 

کودتــا اســت. مدلــی از 

کــه  اتفاقــی  بــرای  غــرب،  ســینمای  امــروز 
فیلمــی  اســت،  داده  روی  پیــش  صدســاِل 
ســینمایی  بــه  اســِم »ملکــۀ صحــرا« می ســازد. 
کشــورهای عربــی پیــام می دهــد  درواقــع  بــه 
بــه دولــت  ـ   را  مــا شــما  پیــش،  کــه صدســاِل 
کشــیدیم و  کردیــم. دوِر شــما مرز  ملــت تبدیــل 
کردیــم و شــما را بــه  از امپراتــورِی عثمانــی جــدا 
تبدیــل  عربســتان  و  عــراق  اردن،  کشــورهای 
همــان  صحــرا«،  »ملکــۀ  از  منظــور  کردیــم. 
گــر  ا کــه  به این معنــی  اســت؛  انگلیــس  ملکــۀ 
در  را  شــما  می توانــد  بازهــم  بخواهــد،  ملکــه 
ــکل  ــو ش ــد، از ن ــای جدی ــت  ـ  ملت ه ــب دول قال
ح  طــر در  می توانیــد  را  حــرف  ایــن  بدهــد. 
»خاورمیانــۀ بــزرگ«، در ایــن جنــگ مذهبــِی 
جنگ جهانــی  مســألۀ  ایــن  در  30  ســاله، 
چهــارم، داعــش و... ببینیــد. بنابرایــن ســینما 
کودتاهــای  تــا حــد زیــادی، در تبییــِن ایــن نــوع 
کــه  کودتاهایــی  کــرده اســت.  کالســیک تــالش 
یــک ســِر آن، »همفــر« در بصــره بــود. یــک ســِر 
دیگــرش، خانــم »گرتــرود بــل« بــود. یــک ســر 

دیگــرش هــم »لورنــس« در عربســتان بــود.

حــال، امــروزه فیلــِم خانــم »گرتــرود بــل« بــه  
کســی که  می ســازند؛  را  صحــرا«  »ملکــۀ  نــاِم 
در حــدود 58 ســالگی، در شــهر بغــداد از دنیــا 
کنــون، قبــرش در بغــداد محــل زیــارت  رفــت و ا
شــده اســت! یعنــی داعــش، زیــِر مرقــد و مقبــرۀ 
هــر پیامبــری مثــل »حضــرت یونــس)ع(« در 
گرفتــه تــا صحابــۀ پیامبــر در ســوریه،  موصــل 
و  می گــذارد  منفجــره  مــواد  و  بمــب  را  همــه 
مرقــد  بــا  بغــداد،  در  امــا  می کنــد،  تخریــب 
کاری نــدارد. »گرتــرود بــل«، زن  »گرتــرود بــل«، 
کــه بیــش از یــک ربــِع قرن،  جاسوســه ای اســت 
بــر پشــِت شــتر، تمــام ایــن صحراهــا را از ســوریه 
خ  تــا وســط صحــرای عربســتان و ریــاض، چــر
کــرده  زده و ایــن قبایــل را به خوبــی شناســایی 
کــرده و آن هــا را  اســت. در ایــن قبایــل، نفــوذ 

کــه  به نحــوی  اســت.  انداختــه  هــم  به جــاِن 
کشــور ایجــاد  در ایــن منطقــه، حــدود چهــار 
کشــورهایی  صدســال،  از  بعــد  حــال  کردنــد. 
کودتاهــای  بــه  آمریــکا،  و  انگلیــس  مثــل 
کالســیِک خودشــان افتخــار می کننــد و بــرای 

می ســازند. فیلــم  جاسوسشــان،  زندگــِی 

که دوســتاِن جواِن  ازایــن رو، خیلــی مهــم اســت 
ــای  ــله فیلم ه ــه سلس ــا از جمل ــن فیلم ه ــا، ای م
از  مختلــف  کودتاهــای  بــرای  کــه  مســتندی 
کودتاهایــی نظیــر شــیلی ســاخته شــده  جملــه 
کالســیک،  کودتاهــای  تــا  ببیننــد  را  اســت، 
نفوذهــا و تجزیه هــا، برایتــان به خوبــی روشــن 
کــه  بــه شــما بدهــد  یــک ذهنیتــی  تــا  بشــود 
ــه عمــل می کننــد  کودتاهــا، چگون بدانیــد ایــن 

و چگونــه بــه نتیجــه می رســند.
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کودتا در سینماِی ایران و مورد عجیب 
کودتاچیان گلستان در همراهی با  ابراهیم 

هــم  این بــار  متأســفانه  نگردیــد!  نخیــر، 
دربــارۀ  ایــران  ســینمای  تاریــخ  در  فیلمــی 
پیــدا  کشــورمان  تاریــخ  مهــم  مقطــِع  ایــن 
کــه ســینمای ایــران بــه  کــرد! دریــغ  نخواهیــد 
ــا  ــز بی اعتن ــرزمینش نی ــِی س ــگاِه تاریخ ــن بزن ای
ــا و  ــه ده ه ک ــت  ــی اس ــن درحال ــت! ای ــوده اس ب
کتــاب، مقالــه، مطلــب و هــزاران ســند  صدهــا 
و شــاهد دراین بــاب، حکایــت از ماجراهایــی 
به شــدت دراماتیــک و دارای پتانســیِل روایــی 
ایــران  ســینمای  بــرای  مهــم   واقعــۀ  ایــن  از 
دارد. عالوه براینکــه مقطــع 28 مــرداد 1332 

کننــده ای بــرای شــناخِت  زمــان بســیار تعییــن 
دوســتان و دشــمنان تاریخــِی مــردم ایــن آب 
ک اســت، تشــریِح آن، می توانــد ملــت  و خــا
ایــران و تمامــِی ملــِل آزادی خــواه را در مســیر 

باشــد. رهنمــون  آینده شــان 

تاریــخ  طــول  در  »شبه روشــنفکری«  جریــان 
و  روشــن  چنــدان  کارنامــۀ  ایــران،  معاصــر 
ــان از همــان ایامــی  ــدارد. ایــن جری ســپیدی ن
کــه در اوایــل دوران قاجــار، همــراه و همــگاِم 
قــدم  »فراماســون«،  چهره هــای  نخســتین 
مســیِر  یــک  در  گذاشــت  ســرزمین  ایــن  بــه 
گام برداشــت. بی جهــت نیســت  بیمارگونــه، 
گرچــه همــواره ســرکردگان و ســمبل های  کــه ا
اینکــه  علی رغــم  شبه روشــنفکری،  جریــاِن 
بــه   را  ایران پرســتی  و  ایــران  ســنِگ  همیشــه 
تقریبــا در  پــای آن هــا  امــا رد  ســینه زده انــد، 
ســاِل   180 تاریــخ  خیانت بــاِر  وقایــع  تمامــِی 

پیداســت: ســرزمین  ایــن  اخیــر 

28 مرداد 32، بزنگاه تاریخی 

ســنجش  تاریخــِی  بزنگاه هــای  از  یکــی  امــا 
 1332 مــرداد   28 کودتــای  جریــان،  ایــن 
فــوق  جریــان  از  بخشــی  گرچــه  ا کــه  اســت 
کنــار »حــزب تــوده«، مقاصــد اســتعمارِی  در 
ایــن ســرزمین  بــرای  کمونیســِم بین الملــل را 
نیــز  دیگــر  بخــِش  امــا  می پرورانــد.  ســر  در 
بــود.  کودتــا  جریــان  همــگاِم  و  همــراه 

روشن شــدِن  علی رغــم  امــروز  کــه  شــگفتا 
حتــی  و  فــوق  کودتــای  مســائِل  از  بســیاری 
ازســوی  به ظاهــر(  )ولــو  آن  محکوم گردیــدن 
»مادلیــن آلبرایــت«، وزیــر امــور خارجــۀ اســبِق 
عناصــر  متأســفانه  آمریــکا،  متحــدۀ  ایــاالت 
از  برخــی  بــرای  شبه روشــنفکر  درشــِت  و  ریــز 
کودتاچــی  عوامــل نشــان دار و پیشانی ســفیِد 
کــه حتــی  کســانی  ســر و دســت می شــکنند. 
بــه حضورشــان  کمال افتخــار  امــروز با همیــن 
کودتــاِی ســیاه اعتــراف می کننــد و پــز  در آن 
می دهنــد. امــا متأســفانه شبه روشــنفکران مــا 
کــف  بــرای آن افتخــار و مباهــاِت ضــد مردمــی، 
می زننــد و هــورا می کشــند. همیــن امــروز پــس 
گذشــت60 ســال، ســرانجام ســازماِن »ســیا«  از 
کودتــای  بخشــی از اســناد دخالــت آمریــکا در 
کــس«  28 مــرداد را تحت عنــوان عملیــاِت »آژا
بــر روی وب ســایِت آرشــیِو امنیت ملــِی آمریــکا و 
همچنیــن وب ســایت فارین پالیســی قــرار داد.

جریــان  ماهیــت  و  عمــق  بــه  پی بــردن  بــرای 
)کــه  ســرزمین  ایــن  در  شبه روشــنفکری 
ح  مطــر پس زمینه هایــش  و  پیش زمینه هــا 
به مــروِر  کــه  نیســت  بی مناســبت  گردیــد(، 
شــاخص ترین،  از  یکــی  ســیاِه  کارنامــۀ 
جریــان،  ایــن  اخیــِر  نیم قــرِن  ســمبل های 
ابراهیــم  بپردازیــم.  گلســتان  ابراهیــم  یعنــی 
گلســتان از آن جهــت در ایــن جریــان اهمیــت 
خصوصیــات  تمامــی  تقریبــا  کــه  می یابــد 

روایتی 
خواندنی از 
سینمای ایران 
در سال های 
کودتا

سعیدمستغاثی

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال
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را  ســرزمین  ایــن  شبه روشــنفکرِی  ســالۀ   200
اســت! کــرده  جمــع  خــود  در  یک جــا 

در استخدام »کنسرسیوِم« نفتی 

کــه بــا فیلــم »خشــت و آینــه«  گلســتان  ابراهیــم 
ایــران  نــو  مــوج  ســینماِی  معنــوی  پــدران  از 
قلمــداد شــد، در واقــع فعالیــت ســینمایی خــود 
کودتــای 28 مــرداد 1332 بــا پــول و  را پــس از 
ماننــد  انگلیــس،  نفتــِی  شــرکت هاِی  ســرمایۀ 
کــه همــراِه دیگــر  کــرد  »رویــال داچ شــل« آغــاز 
کنسرســیوم  شــرکت های آمریکایــی و هلنــدی، 
و  دادنــد  تشــکیل  را  کودتــا  از  پــس  نفتــِی 
صنعــت  نهضت ملی شــدِن  دســتاوردهای 
اســتودیوی  اصــال  و  ســاختند  نابــود  را  نفــت 
خــود موســوم بــه »گلســتاِن فیلــم« را بــا بودجــۀ 
نمــود. تأســیس  نفتــی  کمپانی هــای  همیــن 

بــه  مــرداد   28 کودتــای  از  پــس  گلســتان 
درآمــد  فــوق  نفتــِی  شــرکت های  اســتخدام 
کمپانی هــای  همــان  ســرمایۀ  و  پــول  بــا  و 
برپــا  را  فیلم ســازی اش  اســتودیوِی  نفتــی، 
کــرد تــا هــم بــرای شــاه و دربــار مســتندهایی 
همچــون »جواهــرات ســلطنتی« بســازد، هــم 
مرجــان  »مــوج،  نفتــی،  کنسرســیوم  بــرای 
دوربیــن  جلــوی  را  »یک آتــش«  و  خــارا«  و 
ســفیر  اولیــن  وروِد  جشــن  بــرای  هــم  و  ببــرد 
برپــا  نمایــش  بســاط  ایــران،  بــه  انگلیــس 
ایــن  همــۀ  علی رغــم  کــه  دریــغ  امــا  ســازد. 

بازهــم  خوش خدمتی هــا  و  سرســپردگی ها 

جریــان شبه روشــنفکرِی امــروز، همچنــان بــه 

بت ســازی از چنیــن موجــودی مشــغول اســت 

گرفتــه و  تــا وی بتوانــد بــا افتخــار ســرش را بــاال 

کارنامــۀ ســیاهش بــا تبختــر و تکبر یــاد نماید. از 

)در  خــودش  گفتــۀ  بــه  گلســتان  ابراهیــم 
کلــک در  مصاحبــه ای بــا شــمارۀ 41 فصلنامــۀ 
کارمنــد  مــرداد مــاه 1372( به طــور رســمی، هــم 
شــرکت نفــت انگلیــس و کنسرســیوِم چندملیتِی 
آن بــود و هــم تمامــِی وســایل و ابــزار فیلم ســازی و 
اســتودیویش را نیــز از انگلیســی ها دریافت نمود. 
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فرش قرمز برای سفیر انگلیس

از  پــس  نیــز  گلســتان  کــه  بــود  ازهمیــن رو 
ــرای  ــب را ب ــق مطل ــرداد 1332 ح ــای 28 م کودت
کودتاچیــان و حامیــان آن هــا به جــای آورد و در 
ــر روی خون هــای هــزاران  ــه ب ک جلــوی پایشــان 
ملــت  مبــارزات  و  می نهادنــد  گام  آزادی خــواه 
بــرای ملی شــدن صنعــت نفــت را پایمــال چکمۀ 
کــرد.  پوشــان خــود می کردنــد، فــرش قرمــز پهــن 

 2007 نوامبــر   12 در  بهنــود«  »مســعود 
کــه فایــل  گلســتان انجــام داده  مصاحبــه ای بــا 
»رادیــو  فارســی  گ  وبــال در  نیــز  ویدئویــی اش 
بی.بی.ســی« موجــود اســت. وی در مقدمــۀ 
آرشــیوهای  »در  مینویســد:  مصاحبــه  ایــن 
وجــود  فیلمــی  بایــد  »آی.تــی.وی«  خبــری 
»دنیــس  ورود  از  گلســتان  کــه  باشــد  داشــته 
کاردار بریتانیــا در ایــران بعــد از  رایــت« ـ اولیــن 
کارکشــته  گرفــت. دیپلمات  کودتــای 28 مــرداد ـ 
کتــاب بلنــدآوازۀ »ایرانیــان در میان  و نویســندۀ 
انگلیســیان«، ســی ســال بعــد هــم نشــان داد 
کــه آن لحظــه چنــان در ذهنــش جــا داشــته 
کــه پشــت آن دوربیــن در فــرودگاه  کســی را  و 
»لیــدی  دارد.  یــاد  بــه  بــود،  تهــران  کوچــک 
همــان  شــدۀ  بــزرگ  و  متولــد  قضــا  از  رایــت« 
کــه  کنــون ربــِع قــرن اســت  کــه ا روســتایی اســت 
گلســتان آنجــا ســکونت دارد و چندصــد متــرِی 
کــه اینــک نویســندۀ ایرانــی در  همــان عمارتــی 
بــود.« گذرانــده  کودکــی  می کنــد،  زندگــی  آن 

کودتاچیان  همراهی با 

گلســتان حتــی در مصاحبــۀ دی مــاه  ابراهیــم 
از  امــروز،  شــهروند  هفته نامــۀ  بــا   1386 ســال 
کودتاچیــان 28 مــرداد 32 و تیمــور  ــا  همــکاری ب
بختیــار )از عامــالن این کودتا( نیز پرده برداشــت!

چاپخانــۀ  »زمانی کــه  گویــد  مــی  گلســتان 
کردنــد،  کشــف  »داوودیــه«  در  را  مخفــی 
کنــم ســال 1334 بــود. مــن آنجــا رفتــم،  فکــر 
کــه  فوق العــاده بــود. وارد یــک اتــاق می شــدی 
توالــت بــود، ســنگ توالــت را درمــی آوردی، پلــه 
می دیــدی  و  می رفتــی  پاییــن  را  پله هــا  بــود. 
آنجــا چاپخانــه اســت. آدم هــای جالبــی هــم 
»بختیــار«  تیمســار  بــه  مــن  مثــال  بودنــد. 
گفتــم، خبــر می دادیــد وقتــی بــه اینجــا حملــه 
می کنیــد، مــن بیایــم، عکــس و فیلــم بگیــرم. 
گفتــم »خــب حــاال  گفــت »حــاال نشــد دیگــر«. 
بیاییــد بــا یــک دســته، مثــل دیشــب برویــم در 
آن محــل دوبــاره انــگار همــان هجــوم دیشــب 
اســت تــا مــن فیلــم بــردارم، تــا مــن بــرای خبــر از 

شــما عکــس و فیلــم بگیــرم«.

بــا  همراهــی  بــه  گلســتان  ابراهیــم  اعتــراف 
مأمــوران نظامــِی تیمــور بختیــاِر جــالد در تثبیــت 
و  کشــف  و   1332 مــرداد   28 ســیاه  کودتــای 
گاه هــای مبارزیــن ضــد شــاه،  ســرکوب مخفــی 
شــاید در طــول ســال های پــس از انقــالب، آن 
کــه حامیــان و شــیفتگان  کســی  هــم از جانــب 

و پشــتیبانان داخلــی و خارجــی اش ســعی در 
چســباندنش بــه ضدیــت بــا شــاه دارنــد، انصافــا 
کــه آن همــه ســوابق  حیــرت آور اســت! فــردی 
بــرای  خارجــی  نفتــِی  کمپانی هــای  مــزدوری 
غــارِت ثــروت ایــن ســرزمین را در پیشــینه اش 
کــرده اســت، چقدر بایســتی گســتاخ باشــد  ثبــت 
ک، به همــکاری خود  کــه ماننــد یــک مأمور ســاوا
کودتاچیــان مباهــات نمــوده و صحنه هــای  بــا 
کنــد  ایــن همــکاری را آن چنــان بــا لــذت تعریــف 

کــه هــر انســان آزاده ای را متنفــر ســازد.

 یاِر غاِر دربار شاهنشاهی

کــه به طــور حیرت انگیــزی  ایــن درحالــی اســت 
مصاحبه گرهــا  و  رســانه ها  از  دســته  همیــن 
عنصــر  یــک  را  گلســتان  داشــته اند،  تــالش 
کــه خــود  ــی  ضــد رژیــم شــاه بنمایاننــد، درحال
گلســتان بارهــا و بارهــا در همــان مصاحبه هــا 
در  مثــال  اســت.  کــرده  رد  را  موضــوع  ایــن 
گلســتان  گفت وگــوی پرویــز جاهــد با  بخشــی از 
گلســتان  از  بــا دوربیــن«  »نوشــتن  کتــاب  در 
اپوزیســیوِن  شــما  »به هرحــال  می پرســد 
بــا  گلســتان  و  نــه؟«  یــا  بودیــد  حکومــت 
مصاحبه گــر  تجاهــل  یــا  جهالــت  از  اســتفاده 
پاســخ می دهــد »آن موقــع اپوزیســیونی وجــود 
ــن  ــالن و از ای ــن و ف ــا مجاهدی ــن ب ــت. م نداش
کارشــون نداشــتم.  کاری بــه  حرف هــا نبــودم، 
به خاطراینکــه قضیــۀ آن هــا اصــال پــرت بــود«. 
کننــده بــا ســاده لوحِی تمــام  گفت وگــو  آنــگاه 
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گلســتان  می پرســد »یعنــی مســتقل بودیــد؟« 
در  می بینــد،  خــودش  به نفــع  را  قضیــه  کــه 
کــه مســتقل  جــواب می گویــد »واضــح اســت 
ــی ایــن دلیــل نمــی شــود«. مســعود  ــودم. ول ب
بهنــود در مقالــه اش در شــماره 32 هفته نامــۀ 
تحت عنــواِن   )63 )پیاپــی  امــروز  شــهروند 
گنــاِه زمانــه اســت« دســتگیرِی چنــد  »شــاید 
گلســتان در ســال های پیــش از  روزۀ ابراهیــم 
ــتباهی  ــد اش ــم می گوی ــودش ه ــه خ ــالب )ک انق
ح  »فــر دســتور  بــه  آزادی  از  پــس  و  بــوده 
ح  فــر و  شــاه  حضــور  بــه  نوشــهر  در  پهلــوی« 
ــوخی  ــا وی ش ــاه ب ــی ش ــده و حت ــرف یاب ش ش
کــه در زنــدان برنــزه شــده اســت!( را  می کنــد 
کرنــا زده و وی را ماننــد مبــارزان  کــوس و  بــه 

می نمایانــد! کهنــه کار 

دوست صمیمی صدراعظم »عصایی«

حکایــت  کــه  اســناد  ایــن  همــۀ  علی رغــم 
و  شــاه  بــه  گلســتان  ابراهیــم  وابســتگِی  از 
 1386 مــاه  رژیمــش دارد، در مصاحبــۀ دی 
گلســتان،  بــا  امــروز  شــهروند  هفته نامــۀ 
از چه  کســی  کننــده معلــوم نیســت  گفت وگــو 
شــخِص  کــه  »شــنیده ام  می پرســد  شــنیده، 
ــا  ــری ب ــی و فک ــائل ادب ــر مس ــر س ــا ب ــما باره ش

داشــته اید!« درگیــری  هویــدا 

کتــاب »معمــای هویــدا« نوشــتۀ  گویــا وی حتــی 
اســت.  نخوانــده  هــم  را  میالنــی«  »عبــاس 

کتــاب  آن   335 صفحــۀ  در  میالنــی  عبــاس 
می نویســد »گلســتان رابطــۀ شــخصِی دیرپایــی 
بــا هویــدا داشــت. آشنایی شــان بــه اواخــر دهــۀ 
کان  کمــا زمــان  آن  در  هویــدا  می رســید.   30
نیــز معــاون  گلســتان  و  بــود  نفــت  در شــرکت 
کنسرســیوم در ایــران. ســوای  روابــط عمومــِی 
کاِر مشــترک، ایــن دو، دوســتانی  ایــن ســابقۀ 
داشــتند.  چوبــک«  »صــادق  چــون  مشــترک 
هویــدا  بــرادِر  و  مــادر  گلســتان،  درعین حــال، 
بــرای  بــود.  کــرده  مالقــات  هــم  را  )فریــدون( 
ــدون  ــت و فری ــژه داش ــی وی ــدا احترام ــادر هوی م
)و  بــود  نزدیک تریــن دوســتانش  از  یکــی  هــم 
همبســتگِی  ایــن  ســوای  به عــالوه  هســت(. 
سیاســِی  فعالیــت  دوران  تمــام  در  عاطفــی، 
پرنفوذتریــن  از  یکــی  گلســتان  هویــدا، 
بــود.  ایــران  روشــنفکرِی  جامعــۀ  چهره هــای 
ایــن  روشــنفکران،  بــه  هویــدا  دلبســتگِی 
کــه او خــود را نیــز جزیــی از جمهــوِر  واقعیــت، 
هــم  دست به دســِت  همــه  می دانســت،  ادب 
گلســتان را بــرای هویــدا  مــی داد و شــخصیِت 

می کــرد. جــذاب  و  جالــب  ســخت، 

در  شــاه  ســفیر  )آخریــن  راجــی«  »پرویــز 
تحت عنــوان  کــه  خــود  خاطــرات  در  لنــدن( 
چــاپ  بــه  طــاووس«  تخــت  »خدمتگــزار 
گلســتان نقــل می کنــد،  رســید، از قــول خــود 
ک  کــه »ژا در آخریــن مالقات هایــش بــا هویــدا 
ــن وی  ــته، این چنی ــور داش ــز حض ک« نی ــیرا ش
»آقــای  اســت  کــرده  معرفــی  ک  شــیرا بــه  را 

کارگردان هــای ســینما و  گلســتان، از  ابراهیــم 
کشورماســت«. پیشــرو  نویســندگان 

ــل تأمــل اســت، تجلیــل و تحســیِن  آنچــه قاب
گروهــی  هماهنــگ چنیــن افــرادی از ســوی 
ــان و  ــه هم زم ک ــت  ــی اس ــانه های داخل از رس
کوتــاه، مثــال چندیــن مصاحبــه و  در مدتــی 
ــارۀ  ــب درب ــه و مطل ــود و مقال ــتان و یادب داس
و  می رســانند  چــاپ  بــه  گلســتان  ابراهیــم 
اذهــان  الاقــل  کننــد  ســعی  اینکــه  بــدون 
کارنامــۀ  واقعیــات  دربــارۀ  را  جــوان  نســل 
شــعر  ســری  یــک  بــه  ســاخته،  روشــن  وی 
هزاران بــار  تکــرارِی  حرف هــای  و  شــعار  و 
گفته شــده و از همــه مهم تــر، بــه منزه کــردِن 
او  از  قهرمان ســاختن  و  وی  ســیاِه  کارنامــۀ 
البــد  بشــود؟  چــه  کــه  می کننــد.  بســنده 
کــه اولیــن وزیــر  چندوقــِت دیگــر )همان طــور 
بــه  اصالحــات  به اصطــالح،  دولــت  ارشــاد 
دولــت  در  همچنان کــه  یــا  رفــت(  دیــدارش 
نیــز  پیشــین  اصول گــرای  به اصطــالح، 
مختلــف  مناســبت های  در  و  چندین بــار 
او  از  ســینما  مــوزۀ  و  هنرمنــدان  خانــۀ  در 
ســالم وصلوات  بــا  آوردنــد،  به عمــل  تجلیــل 
بــه ایــران بیاورنــدش و به عنــوان شــخصیِت 
هــم  او  از  ایــران  معاصــر  تاریــخ  مثال زدنــِی 
همچــون  دیگــر  فراماســون های  ماننــد 
کرمانــی و ملکم خــان و حســین خان  آقاخــان 
ابراهیــم  شــیخ  و  تقــی زاده  و  سپهســاالر 

بســازند. دیگــری  قدیــِس  و...  زنجانــی 
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کنید کلیـــک  جهت تماشـــای مســـتند آقـــای نخســـت وزیر بـــر روی عکس 
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گره گشــایی نســبت به یکی  این مســتند، عالوه بر 
از مهم تریــن وقایــع معاصر و شــناخت صادقانه از 
کــه پیــش از  گام بلنــدی اســت  دکتــر »مصــدق«، 
ایــن در ســینمای تاثیرگــذاِر مســتندهای تاریخی 

در آمریــکای التیــن شــاهد آن بودیــم.

ــا اســتفاده از  مســتند »آقــای نخســت وزیر«، ب
آرشــیوهاِي اســتفاده نشــده و مصاحبه هــای 
»مصــدق«،  دکتــر  نزدیــِك  یــاراِن  بــا  متعــدد 
ملي شــدِن  نهضــت  از  واقعــی  تصویــری 
ایــن  مي گــذارد.  نمایــش  بــه  نفــت  صنعــت 
بــه  نســبت  گره گشــایی  عالوه بــر  مســتند، 
یکــی از مهم تریــن وقایــع معاصــر و شــناخت 
بلنــدی  گام  »مصــدق«،  دکتــر  از  صادقانــه 
کــه پیــش از ایــن در ســینمای تأثیرگــذاِر  اســت 
التیــن  آمریــکای  در  تاریخــی  مســتندهای 
نخســت وزیر«  »آقــای  بودیــم.  آن  شــاهد 
را  ایــران  تاریخــِي  مســتندهای  طــراِز  کــه  را 
مي تــوان  اســت،  داده  ارتقــا  پلــه  چندیــن 
هــم  کــه  دانســت  ایــران  تاریخــِي  اثــر  اولیــن 
نمایــش  قابلیــت  فــرم،  در  هــم  و  محتــوا  در 
کشــور را داراســت. ایــن مســتنِد  ج از  در خــار

اســطوره کردِن  در  ســعی  نــه  زندگینامــه ای، 
یــک چهــره داشــت و نــه نشــان دادِن تصویری 
ســیاه از او. تمــام ســعی ایــن مســتند حرکــت 
نخســتین بار  بــرای  و  بــود  اعتــدال  خــط  در 
بــه  جبهۀ ملــی  چهره هــای  مســتند  ایــن  در 

می پردازنــد. مصــدق  محمــد  از  انتقــاد 

یادداشــتی  در  مــرادی«  »یوســف  دکتــر 
پاســخ  مقــاِم  در  مســتند  »ایــن  می نویســد: 
»اصــل  دربــارۀ  کــه  زیــادی  ســؤاالت  بــه 
کاشــاني«  »آیــت اهلل  نقــش  و  ترومــن«  چهــار 
صنعــت  در  مصــدق«  »دکتــر  به خصــوص  و 
بــرای  را  راه  دارد،  وجــود  نفــت  ملی شــدِن 
بــاز  حــوزه،  ایــن  در  بعــدی  آثــار  ســاختن 
شایســتۀ  کــه  موضوعاتــی  جملــه  از  می کنــد. 
ســینمایی  آثــار  در  آن  بــه  بیشــتری  توجــه 

می آیــد: زیــر  در  اســت، 

آیــت اهلل  کامــِل  و  دقیــق  نقــش  -بررســی 
کاشــانی در نهضــت ملي شــدِن صنعــت نفــت

کاوی نقــش دســت اندرکاران »اصــل چهــار  -وا
کودتــا کودتــا و بعــد از  ترومــن« در 

ملي شــدِن  نهضــت  نفــوذ  و  تأثیــر  -بررســی 
مــردم توده هــای  عمــق  در  نفــت  صنعــت 

گروه هــای  و  اشــخاص  پیرامــون  -بررســي، 
فاســدی چــون »پــری بلنــده« از فاحشــه های 
قلعــۀ زاهــدی و »شــعبان بي مخ« از الــواط تهران

در  به وجودآمــده  تغییــراِت  -بررســی 
کودتــا  از  بعــد  پهلــوی  رژیــم  سیاســت های 
فرهنگــی  و  )ســاواك(  امنیتــی  عرصه هــای  در 
و...(. ســینما  جعفــري،  زورخانــۀ  نــو،  )شــهِر 
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مقاومت سینمایی در مقابل دیکتاتوری

اعــدام، مفقوداالثــر یــا تبعیــد، اولیــن واژه هایی 
کــه بــا تجســم چشــم اندازهای وســیع  نیســتند 
و رنگارنــِگ شــیلی، به ذهــن خطــور  کنــد؛ امــا 
 ،1990 تــا   1974 ســال های  طــی  کشــور  ایــن 
گوســتو پینوشــه«  کنترل هــای شــدید »آ تحــت 
متحمــل  را  شــدیدی  ســتم  و  ظلــم  و  بــود 
فیلم ســازی  ســابقۀ  شــیلی  اینکــه  بــا  شــد. 
کوتاهــی پیــش از حکومــت »پینوشــه«  بســیار 
ــقت های  ــا و مش ــار تبعیده کن ــا در  ــت، ام داش
ســینما  شــیلیایی،  برجســتۀ  فیلم ســازان 
از  مانــد.  باقــی  پابرجــا  و  زنــده  همچنــان 

گوســتو  »آ خصمانــۀ  دیکتاتــورِی  تحــت  قضــا 
آب دیــده  شــیلی  ملــِی  ســینمای  پینوشــه«، 
شــد و فیلم ســازان در زمــان تبعیــد، فیلم هــای 
پرمحتوایــی بــا انگیزه هــای سیاســی و تاریخــی 
طریــق  ایــن  از  فیلم ســازان  ایــن  ســاختند. 
دســت بــه مبارزاتــی نویــن زدنــد و بــرای ایجــاد 
شناســاندن  و  قــوی  هم بســتگِی  حــس  یــک 
کردنــد. ســینمای شــیلی بــه دنیــا، مقاومــت 

 فیلم سازی برای هویت ملی شیلی

صنعــت  توســعۀ  در  کنــدی  آغــاز  شــیلی 
چهــل  دهــۀ  تــا  داشــت.  فیلــم  در  مســتقل 
فیلــم شــیلی  ایــن دهــه، صنعــت  در طــی  و 

گران  وقتی که سینما
شیلی خود را وقف 
سرزمین مادری می کنند

فدائیان 
میهن

هانالینچ؛منتقدسینمایشیلی

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال
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وابســته بــه ســینمای خارجــی بــود. در ســال 
مقالــۀ  در  کاســتیلو«  دل  »ریمونــد   1946
خــود بــا عنــوان »ســینما در شــیلی« بــه بحــث 
کــه  می پــردازد  حریصانــه ای  رقابــت  دربــارۀ 
بــرای  و  بــوده  روبــرو  »هالیــوود«  بــا  شــیلی 
مبارزه کــرده  ملــی،  ســینمای  یــک  ایجــاد 
بــرای  خــود  مبــارزات  در  شــیلی  اســت. 
فیلم بــرداری،  اســتعداد  و  هنــر  تشــخیص 
خارجــی  ســینمای  بــه  وابســته  همچنــان 
به خصــوص آرژانتیــن بــود. ســینمای داخــل 
نیــز در تــالش بــود تــا اســتعدادها را پــرورش 
توان منــد  فیلم ســازاِن  تشــویق  بــا  و  دهــد 
کشــور  در  آن هــا  مانــدن  باعــث  ســینمایی، 
»دیویــد  و  تامپســون«  »کریســتین  شــود. 
ســینمای  سیاســِی  ریشــه های  بــوردِول« 
شــیلی را به خصــوص در دهــۀ 1960، زمانــی 
صنعــت  در  هــم  پیشــرفت هایی،  شــیلی  کــه 
فیلــم و هــم در فرهنــگ فیلــم تجربــه می کــرد، 
ــرفت ها  ــن پیش ــد. ای ــرار داده ان ــث ق ــورد بح م
ازجملــه  بــود؛  متعــددی  عوامــل  تحت تاثیــر 
ــِم ملــی توســط  ســازمان دهی یــک آرشــیو فیل
وینــا  فیلــم  و »جشــنواره  »دانشــگاه شــیلی« 
کمک هــای  دل مــار«. دولــت در ســال 1967، 
بیشــتری بــه صنعــت فیلــم می کــرد. در ایــن 
کــه فیلم ســازان برجســته ای ماننــد  زمــان بــود 
»آلــدو  و  رویــز«  »رائــول  لیتیــن«،  »میــگل 
همان هایــی  کردنــد.  پیــدا  ظهــور  فرانســیا« 
ــن،  ــازی نوی ــبک های فیلم س ــاد س ــا ایج ــه ب ک

موجــب توســعۀ هویــت ملــی شــیلی شــدند. 

پیشرفت سینمای ملی با فیلم سازان 
تبعیدی 

همچــون  فیلم هایــی  در  »لیتیــن« 
داســتانی  بیــان  بــه  تــورو«،  ناهــل  »شــغال 
مرتکــب  کــه  می پــردازد  مجرمــی  از  واقعــی 
بی رحمانه تریــن قتل هــا در تاریــخ شیلی شــده 
بــود. ایــن فیلــم و شــخصیت اخالقــِی مبهمــی 
کتــر اصلــی آن داشــت، موجب شــد تــا  کارا کــه 
»شــغال ناهــل تــورو« بــه تاالرهــای حکومــت 
سوسیالیســتی جدیــد آن زمــان، در دهۀ 1970 
کنــد و اســتانداردها و چارچوب هــای  راه پیــدا 
جدیــدی بــرای فیلم ســازی تنظیــم شــود. بــا 
فیلم هایــی همچــون »شــغال ناهــل تــورو« و 
کمک هــای دولــت، شــیلی در مســیر ســینمای 
ــن  ــاد. در همی ــدم نه ــرکار، ق ــتقل و پ ــِی مس مل
همین طــور  و  آمریــکا  دولــت  کــه  بــود  دوران 
برخــی از مردم شــیلی، از دولت سوسیالیســتی 
 ،1973 ســال  در  کردنــد.  نارضایتــی  ابــراز 
قــدرت،  گرفتــن  به دســت  بــا  شــیلی  ارتــش 
رئیس جمهــور وقــت را به طــرز خشــونت باری 
گوســتو  آ »ژنــرال  زمــان  آن  در  کــرد.  تــرور 
تــا  داد  دســتور  و  رســید  به قــدرت  پینوشــه« 
تخریب شــده  فیلم ســازی  دانشــکده های 
بازداشــت  ســینما  و  فیلــم  عرصــۀ  فعــاالن  و 
کشــور  شــوند. فیلم ســازان جــوان شــیلیایی از 

شــدند.  ممنوع الــورود  و  تبعیــد 

بــود،  ک  گرچــه تجربــه ای غم بــار و وحشــتنا ا
فیلم ســازان  کار  توقــف  موجــب  نه تنهــا  امــا 
مــواردی  در  بلکــه  نشــد،  ســینما  صنعــت  و 
در  را  خــود  نیمــه کارۀ  آثــار  فیلم ســازان 
اتمــام رســاندند. »ربــکا  بــه  کشــورهای دیگــر 
ــا عنــوان »بازگشــت  کتــاب خــود ب پرایــم«10 در 
بازگشــت  و  تبعیــد  وطــن:  بــه  گران  ســینما
تبعیــد  بیشــتر  را  ســینمایی  تبعیــد  ســینما« 
کــه از طرفــی  خــوِد فیلم هــا قلمــداد می کنــد، 
شــبکه های  ایجــاد  بــا  موجب شــد  دیگــر 
توســط  مختلــف  کشــورهای  در  گســترده 
بــه  شــیلی  ســینمای  صنعــت  فیلم ســازان، 

شــود.  منتقــل  جدیــد  دورۀ 

»سرزمین موعود«؛ چهره ای از ایستادگی و 
مبارزۀ مردم شیلی

ســال های  پربارتریــن  از  یکــی  تبعیــد،  دوران 
در  شــیلیایی  فیلم ســازان  کــه  بــود  ســینمایی 
کی، بیش از دویســت فیلم تولید  کرۀ خا سرتاســر 
کــه  کیــد دارد  کردنــد. »پرایــم« بــر ایــن نکتــه تا
نه تنهــا فیلم ســازان، بلکــه جامعــه و شــبکه های 
مختلفی از مردِم در تبعید، دســت به دســت هم 
دادنــد تــا ایــن آثار تولید شــود. موفقیت هــای این 
عصــر، بیــش از فیلم ســازان، مرهــون کمک هایــی 
کــه موجــب تســهیل شــرایط تولیــد فیلــم  اســت 
کــه  کیــد دارد  شــدند. »پیک«11بــر ایــن نکتــه تا
یــک  هیــچ گاه  شــیلیایی،  فیلم ســازان  تبعیــد 
جنبــش نبــوده اســت و »پرایــم« تاییــد می کنــد 
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کــه ایــن دوران، محــل عبــوری بــه شــبکه های 
بوده اســت.  جهانــِی هم بســتگی 

لیتیــن«،  »میــگل  همچــون  فیلم ســازانی   
در  گوژمــن«12،  »پاتریشــیو  و  رویــز«  »رائــول 
ــونت آمیز  ــت خش ــود در حکوم ــد خ دوران تبعی
دادنــد.  ادامــه  خــود  حرفــۀ  بــه  »پینوشــه«، 
ایــن  تبعیــد  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  »پیــک« 
توســعۀ ســینمای شــیلی  بــرای  فیلم ســازان، 
بســیار ُمثمــر ثمــر بــود. »میــگل لیتیــن« فیلــم 
تولیــد  موعود13«کــه  »ســرزمین  نــام  بــا  خــود 
در  بــود،  آغازکــرده  »پینوشــه«  از  پیــش  را  آن 
وقایعــی  فیلــم  ایــن  رســاند.  پایــان  بــه  کوبــا 
حقیقــی از رخدادهــای دهــۀ 1930 را به نمایــش 
کــه  گروهــی از روســتاییان  کــه طــی آن  می گــذارد 
به دنبــال  شــیلی  وســیِع  چشــم انداز های  در 
محلــی بــرای ســکونت بودنــد، در نهایــت محلی 
کــه متعلــق بــه امــوال دولتــی  خالــی از ســکنه را 
ــالش  ــس از ت ــروه پ گ ــن  ــد. ای ــدا می کنن ــود، پی ب
ــود را  ــت، خ ــا دول ــکل ب ــل مش ــل و فص ــرای ح ب
و  می یابنــد  دشــمنان  از  ارتشــی  محاصــرۀ  در 
کننــد.  تصمیــم می گیرنــد ایســتادگی و مبــارزه 

»پینوشــه«  از  قبــل  موعــود«،  »ســرزمین 
هیــچ گاه در شــیلی بــه روی صحنــه نرفت و پس 
عوامــل  از  بســیاری  کودتــای ســال 1973،  از 
کشته شــدند و برخــی  ایــن فیلــم توســط ارتــش 
نیــز ازجملــه زنــان دســتگیر شــدند. »برتــون« بــا 

ــه مقایســۀ رخدادهایــی  تحلیــل ایــن فیلــم، ب
بــرای  »پینوشــه«  از  پیــش  کــه  می پــردازد 
خ داده بــود.  دولــت محبــوب و متحــد شــیلی ر
کــه هویــت شــیلی  همچنیــن، اشــاره می کنــد 
شــیلی  پرچم هــای  طریــق  از  فیلــم،  ایــن  در 
کارمــن«، قدیــس  و همین طــور حضــور »دل 
حامــی شــیلی و حضــور همــۀ اقشــار جامعــه، 

اســت.  کشیده شــده  به تصویــر 

مهــم  ایده هــای  برخــی  توانســت  »لیتیــن« 
سیاســی ماننــد لــزوم مبــارزۀ جمعــی، اتحــاد 
داخلــی و هم بســتگی بین المللــی را به تصویــر 
بــه  کوبــا  در  کــه  موعــود«  »ســرزمین  بکشــد. 
اتمــام رســید، تنهــا اثــِر وطن پرســتانۀ »لیتیــن« 
فیلــم  نبــود.  کشــور  مرزهــای  از  ج  خــار در 
کــه بــر رخدادهــای تاریــخ  دیگــری از »لیتیــن« 
ماروســیا«  »مصــادره  داشــت،  تمرکــز  شــیلی 
کــه  کــه در مکزیــک تولیــد شــد. ایــن فیلــم  بــود 
کلیــد خــورد، داســتان  در اوایــل قــرن بیســتم 
اعتصــاب معدنچی هــا را بازگــو می کنــد. در ایــن 
ماجــرا ارتــش بــه میــدان فراخوانــده می شــود 
»والتــر  می دهــد.  خ  ر گســترده  قتل عامــی  و 
تایمــز«  »نیویــورک  در  مقالــه ای  در  گودمــن« 
و  فیلــم  ایــن  رخدادهــای  بیــن  مشــابهت  از 
که »پینوشــه« قدرت  حــوادث ســپتامبر 1973 
گرفــت، ســخن می گویــد.  را در شــیلی به دســت 
فیلم هــای  مشــترک  زمینــۀ  بــه  »گودمــن« 
طبقاتــی  مبــارزۀ  کــه  دارد  اشــاره  »لیتیــن« 

اســت. کشــیده  به تصویــر  را  شــیلی 

آثار »گوژمن« بقای هویت فرهنگِی مردم 
تین آمریکای ال

می نویســد:  رودریگــز«  کارلــوس  »ژوان 
که پس از دوران دیکتاتوری  گوژمن  »مستندات 
ساخته شــده اســت، ترکیبــی از تصاویــر خرابه هــا 
و مــدارک ثبت شــده اســت«. فیلم هــای مســتند 
فیلــم  اســت.  شناخته شــده  بســیار  »گوژمــن« 
»نبــرد شــیلی« ســاختۀ »گوژمــن«، یــک مســتند 
که تولید آن قبل از سرنگونی  سه قسمتی است 
»ســالوادور آلنــده«، در شــیلی آغــاز شــد و پــس از 
تبعیــد »گوژمــن«، در اســپانیا بــه پایــان رســید. 
بــورژوازی«21  »قیــام  فیلــم؛  ایــن  اول  قســمت 
ــیلیایی  ــهروندان ش ــوی ش گفت وگ ــا  ــه ب ک ــت  اس
آغــاز  رو  پیــِش  انتخابــات  رای گیــری  دربــارۀ 
می شــود. ایــن فیلــم ادامــۀ مســتندات مبــارزاِت 
گرفتــن قــدرت از طریــق  »آلنــده« بــرای به دســت 
انتخابــات مجدد و پشــتیبانی از حزب سوســیال 
ــه  ک ــای 11ســپتامبر اســت؛  کودت ــرای  ــرات ب دموک
پــس از آن »گوژمــن« و تیــم فیلم ســاز همراهــش 
فیلم ســازان  از  بســیاری  شــدند.  دســتگیر 
موفقیــت  و  کشــور  تــرک  بــا  می توانســتند 
فیلم هــای خــود، چندمــاه بعــد خــود را به طــور 

کننــد.  کوبــا  قاچــاق وارد 

درنهایت »گوژمن« در اســپانیا مســتقر شــد و در 
آنجــا نــوع جدیــدی از فیلم ســازی را امتحــان 
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کــرد. »ســوزانا پیــک« می نویســد: »گوژمــن بــه 
مرحلــۀ جدیــدی در حرفــۀ خــود وارد شــد. او 
بقــای هویــت  بدیــع دربــارۀ  و  اثــری شــاعرانه 
کــه  فرهنگــِی مــردم آمریــکای التیــن ســاخت 
ــر اســپانیا  کــه ب ــا حملــۀ نیروهــای خارجــی ای  ب
چیره شــده بودنــد، روبــرو شــد«. اثــر »گوژمــن« 
بــا نــام »رزهــا در وزش باد«22فیلمــی داســتانی 
بــا  زیــادی  تفــاوت  کــه  اســت  افســانه ای  و 
چنــد  »گوژمــن«  دارد.  او  قبلــی  مســتندهای 
ســال بعــد، در ســال 1997، مســتند دیگــری بــا 
نــام »شــیلی در حافظــه ای ستیزه گر«23منتشــر 
بــاز  شــیلی  بــه  اثــر  ایــن  در  »گوژمــن«  کــرد. 
کــه هنگام  می گــردد تــا مســتندات قبلــی خــود را 
فرمان روایــی »پینوشــه« هیــچ گاه نمایــش داده 
ایــن  ببــرد.  صحنــه  بــه روی  بودنــد،  نشــده 
پایانــی  روزهــای  بــه  »گوژمــن« در شــیلی،  اثــِر 
کنــار هــم کاران و دوســتانش  فیلم ســازی او در 
کــه در دوران تبعیــد آن هــا  در شــیلی می پــردازد 

را از دســت داده بــود.

گران شیلیایی؛ وقف سرزمین  سینما
مادرِی خود

کارگردان هــای  حتــی  و  کارگردان هــا  ایــن 
کمتــری در تبعیــد داشــتند،  کــه آثــار  دیگــری 
جدیــد  ســینمای  شــکل گیرِی  بــه  همگــی 
آن هــا  کرده انــد.  کمــک  التیــن،  آمریــکای 
ــد  کرده ان خــود را وقــف ســرزمین مــادرِی خــود 

کنــون ایــن آثــار را بــا حســی متعالــی  و مــا هم ا
کــه  فیلم هایــی  می بینیــم.  خــود  فرهنــگ  از 
قرارگرفتــن  بــرای  ساخته شــدند،  تبعیــد  در 
کشــورهای دیگــر عالوه بــر  در دســترس مــردِم 
گســترده ای توزیــع می شــدند.  شــیلی، به طــور 
کار باعــث می شــد تــا مخاطبــان بیشــتری،  ایــن 
درک  را  شــیلی  و  التیــن  آمریــکای  فرهنــگ 
کننــد و توجــه بیشــتری بــه ســینمای شــیلی 

 . د جلب شــو

از  هیچ یــک  تبعیــد،  ســال های  طــی 
کــه توســط فیلم ســازان شــیلیایی  فیلم هایــی 
کــه  ج از مرزهــا ســاخته شــد، آن طــور  در خــار
خــود  مخاطبــان  اختیــار  در  شــاید،  و  بایــد 
در  نیــز  فیلم هایــی  گرچــه،  ا نگرفــت.  قــرار 
اولیــن  کــه  ساخته شــدند  »پینوشــه«  زمــان 
رســمی  موردتوجــه  آن هــا  بیــن  کــه  اثــری 
فیلــم  ایــن  بــود.   1979 ســال  در  قرارگرفــت، 
کــه نه تنهــا  »ژوئیــه در جــوالی« نــام داشــت 
به خاطــر خــود فیلــم، بلکــه به خاطــر تاثیــری 
کــه بــر صنعــت ســینمای شــیلی در جشــنواره 
گذاشــت، توجــه  فیلم هــای اروپایــی برجــای 

کــرد.  جلــب  به خــود  را  زیــادی 

بیســت  از  بیــش   ،1983 تــا   1977 ســال  »از 
تــالش  از  کــی  حا کــه  شــدند  تولیــد  فیلــم 
فیلم ســازان بــرای زنــده نگه داشــتن فرهنــگ 
شــیلی در پاســخ بــه تالش هــای نظامــِی دولــت 

ســال  شــانزده  باوجــود  بــود.  زمــان  آن  در 
تبعیــد در دوران حکومــت »پینوشــه«، تــالش 
کــم  هیچ وقــت  فیلم ســازان  ایــن  پایــداری  و 
نشــد. بســیاری بــه ایــن بــاور رســیده بودنــد 
کوتــاه  کــه اشــغال نظامــی در شــیلی، بســیار 
ــی  ــور نظام کش ــه  ک ــی  ــا هنگام ــود؛ ام ــد ب خواه
در  کو«  انســاال »مــارک  کــه  همان طــور  شــد، 
کتــاب خــود بــا نــام »شــیلی تحــت حکومــت 
پرده بــرداری  »بــا  داشــت:  اظهــار  پینوشــه« 
کــه  شــد  مشــخص  زود  خیلــی  حقیقــت،  از 
ارتــش برنامه ریــزی بلندمدتــی دارد و درصــدد 
و  سیاســی  بخش هــای  گرفتــن  به دســت 

اســت«.  محاصــره  تشــدید 

در  شــیلی  فرهنــگ  نگه داشــتن  زنــده 
حکومــت »پینوشــه«، تــا حــد زیــادی مرهــون 
اســت.  بــوده  فیلم ســازان  ایــن  تبعیــد 
تــا  شــد  موجــب  شــیلی،  در  آن هــا  موفقیــت 
ایــن  بــه  راه بازگشــت به خانــه همــوار شــود. 
دوران  در  در  هــم  توانســتند  آن هــا  صــورت 
موفقیت هــای  او،  از  پــس  هــم  و  »پینوشــه« 
کســب  زیــادی در زمینـــۀ حرفــه ای و شــغلی 
سیاســی،  و  طبقاتــی  انتقــادات  کننــد. 
سیاســی- رخدادهــای  کشــیدن  به تصویــر 
یــادآوری هم بســتگی ملــت شــیلی  تاریخــی، 
موجــب  همــه  و  همــه  بازگشــت،  بــه  میــل  و 
ــا پایــان حکومــت  کــه مفهــوم فرهنــگ، ت شــد 

بمانــد. باقــی   1999 ســال  در  »پینوشــه« 
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روایت شانزده 
سال دیکتاتوری 
در شیلی از قاب 
دوربین؛
ِدینی که 
»لیتین« 
برای تاریِخ 
شیلی ادا 
کرد

»میــگل لیتیــن«،  فیلم ســاز شــیلیایی در مراســم 
رونمایــی از آخریــن اثــر خــود بــه نــام »آلنــده« 
بــرای  اســت  وســیله ای  »هنــر  اســت:  گفتــه 
توصیــف ناعدالتــی بــه مــردم«. »لیتیــن« در ایــن 
اثــر، آخریــن ســاعات عمــر »ســالوادور آلنــده«، 
کــه  رئیس جمهــور شــیلی را بــه تصویــر می کشــد 
در تاریــخ یازدهــم ســپتامبر ســال 1973 بــرای 
کشــور  کودتــای ایــن  رهایــی از دســت رهبــران 
شــد  ســبب  کودتــا  ایــن  می کنــد.  خودکشــی 
تحــت  مــدت شــانزده ســال،  بــرای  تــا شــیلی 
گیــرد. ایــن  حکومــت دیکتاتــورِی نظامــی قــرار 
عضــو مؤســس هفتــاد ســاله و مدافــع پروپاقــرِص 
را  خــود  التیــن،   آمریــکای  ســینمایِی  نهضــت 
کــه تــا پایــان عمــر، از ســینما  متعهدکــرده اســت 
کنــد. به عنــوان ابــزاری بــرای مبــارزه اســتفاده 

»لیتیــن«، پــس از نمایــش ایــن اثــر در دانشــگاه 
گفته  که  کوادور، در پاسخ به منتقدانی  مرکزی ا
بودنــد هم نســل های او فیلم هــای دراماتیــک 
فیلم هــای  »ســاختن  بــود:  گفتــه  می ســازند، 
دراماتیــک مســئولیتی بــرای هم نســل های مــن 
کــه در ایــن زمــان می کردنــد. امــا  بــوده اســت 
که  ســاختِن این فیلم، از ِدینی برخاســته اســت 
مــن نســبت بــه تاریــخ،  شــیلی و آمریــکای التیــن 
احســاس می کــردم. فیلــم »آلنــده« بزرگ تریــن 
بــه  می توانســت  شــیلی  کــه  اســت  خدمتــی 

جهــان ارائــه دهــد.«

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال

جهت تماشای مستند میگل لیتین در 

ایران بر روی عکس کلیک کنید
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از  اســتفاده  در  ابایــی  هیــچ  کــه  اســت 
نــدارد.  کلــوزآپ 

از  برخــی  در  کــه  اســت  گفتــه  »لیتیــن« 
غیرحرفــه ای  بازیگــراِن  از  صحنه هــا، 
را  توانایــی  ایــن  او  و  اســت  اســتفاده کرده 
بــا هرکســی که در اطرافــش اســت،  کــه  دارد 
مهــم  او  بــرای  کــه  چیــزی  تنهــا  کنــد.  کار 
اســت.  احساســات  ابــراز  چگونگــِی  اســت، 
به دنبــال  کــه »لیتیــن«  بــود  به همین خاطــر 
اســت؛  »آلنــده«  از  واقعــی  چهــرۀ  نمایــش 
بــا نشــاط، سرســخت و هم زمــان  چهــره ای  
وجــود  بــا  عاشق پیشــه.  و  رمانتیــک 
ابــراز  در این بــاره  برخــی  کــه  انتقادهایــی 
نبایــد  »چــرا  می گویــد:  »لیتیــن«  کرده انــد،  
بــه  را  »آلنــده«  و عاشــقانۀ  رمانتیــک  چهــرۀ 
کننــد  کشــید؟ چــرا مــردم بایــد فکــر  تصویــر 
خــودش  ســپتامبر  یازدهــم  در  آلنــده  کــه 
همیشــگی  مهربــان  انســاِن  آن  و  کشــته  را 

اســت.« نبــوده 

زیــادی  تا به حــال جوایــز  اینکــه  بــا  »لیتیــن« 
دریافــت  نامــزد  دوبــار،  و  دریافت کــرده  را 
کــه  می گویــد  اســت،  شــده  اســکار«  »جایــزۀ 
نمی خواهــد در رقابت هــای بیشــتری شــرکت 
ــا  ــوند ت ــث می ش ــز باع ــن جوای ــه ای ک ــد، چرا کن
ج شــود.  ســینما از مســیر حقیقــِی خــود خــار
او  اثــر  آخریــن  کــه  اســت  به همین دلیــل 

التیــِن  آمریــکای  ســینماِی  »فســتیوال  در 
ج  کوبــا، در بخــش خــار جدیــد« در هاوانــای 

می آیــد. در  نمایــش  بــه  مســابقه  از 

حرفــه ای،   زندگــِی  ســال ها  از  بعــد  »لیتیــن« 
کــه او  احســاس می کنــد ســینما ابــزاری اســت 
ارتبــاط  انســان ها  بــا  آن  وســیلۀ  بــه  می توانــد 
از  او  تجســم  کنــد.  انجام وظیفــه  و  بگیــرد 
»آلنــده«، نمایــش احساســات، اعتمــاد، قــدرت 
اســت  ممکــن  کــه  همان طــور  نهایــت  در  و 
مخاطــب انتظــار داشــته باشــد، ارزانی داشــتِن 
ــریف،  ــوِی ش ــک جنگ ج ــِف ی ــای ظری تفاوت ه
کــه افــراد  بــه دوســت خــود اســت. همان طــور 
کنــار یکــی از اجســاد »کاخ مونــدا« عبــور  مســلح از 
می کردنــد، در میــان هرج ومــرج، دود و تخریــب، 
که  کســی در ایــن فیلم متوجه می شــود  گهــان  نا
یکــی از ایــن اجســاد، متعلــق بــه »آلنــده« اســت. 

»آلنــده« بــا اینکــه از تبــار یــک خانــوادۀ اشــرافی 
آرمان گرایــِی  بــه  جوانــی  ســنین  از  امــا  بــود، 
سوسیالیســتی اعتقــاد داشــت. »لیتیــن« نیــز 
ــِی »آلنــده« را در تعامــل  در فیلــم خــود، توانای
آن هــا  خواســته های  بــه  توجــه  و  مــردم  بــا 
به تصویــر می کشــد. ایــن فیلم ســاِز فوق العــاده 
چــه  فــدای  می دانســت  »آلنــده«  می گویــد: 
آرمانــی خواهــد شــد. او یــک انســان معصــوم 
کــه می خواســت  گناهــش ایــن بــود  نبــود؛  تنهــا 

مــا از آزادِی بیشــتری لــذت ببریــم.«

کارگــردان، او بــا ســاختن ایــن  گفتــۀ ایــن  بــه 
ــان  ــک انس ــتان ی ــل داس ــال نق ــم، به دنب فیل
کســی  می شــناخت؛  کــه  »آلنــده ای  بــود: 
»لیتیــن«  می کــرد«.  مالقاتــش  روز  هــر  کــه 
خاطــرات  بــه  فیلــم،  ایــن  ســاختن  بــرای 
گــوش داد و ســال های زیــادی را بــه  زیــادی 
کــه جــان ســالم  گذرانــد  کســانی  مصاحبــه بــا 
در  »لیتیــن«  بردنــد.  در  بــه  دوران  آن  از 
کلوزآپ هــای متوالــی بــه  ایــن اثــر از طریــق 
می کنــد.  نــگاه  آلنــده  سرگذشــت  و  زندگــی 
»هاوانــا  نشــریۀ  بــا  مصاحبــه ای  در  او 
کلوزآپ گرفتــن،  کــه از  گفتــه بــود  ریپورتــر«، 
ایــن  بــا  کــه  چرا می آیــد،  خوشــش  خیلــی 
داده  نمایــش  بهتــر  آدم،  احســاِس  کار 
تــا  می شــود  باعــث  کلــوزآپ  می شــود. 
بیننــده دربــارۀ افــکار و احســاس شــخصیتی 
اســت  گرفتــه  صــورت  او  روی  کلــوزآپ  کــه 
اســت  گفتــه  دراین بــاره  او  شــود.  کنجــکاو 
طراحــِی  به عنــوان  بازیگــران  چهــرۀ  از  کــه 
»لیتیــن«  اســت.  اســتفاده کرده  صحنــه 
روایــت  اســت  داشــته  قصــد  کار  ایــن  بــا 
حــس  نمایــش  طریــق  از  را  داســتان  ایــن 
شــخصی تر  به صــورت  انتــزاع،  و  شــاعرانه 
ایــن  چشــمان  درواقــع  تــا  ببــرد  پیــش  بــه 
باشــند  ماجراهایــی  بــر  شــاهد  بازیگــران، 
ازهمیــن رو  اســت.  خ دادن  ر درحــال  کــه 
الزم  را  زیــاد  کلوزآپ هــای  وجــوِد  »لیتیــن« 
تصریح کــرده  همیشــه  لیتیــن  می دانســت. 
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کــه راه ســتیز بــا  »تنهــا بــه هنــری بایــد پرداخــت 
جهان خــواران را بیامــوزد«. این جمله، بخشــی 
از پیــام منــزوی شــدۀ امــام راحــل بــه هنرمنــدان 
اســت کــه طــی ســال های اخیر و با سیاســت های 
ســینمایِی مدیــران مختلف فرهنگی و هنــرِی ما 
بــه محــاق رفتــه اســت. در نتیجــه، آنچــه امــروز 
یعنــی 37 ســال پــس از پیــروزی انقــالب اســالمِی 
مــردم مــا، بــه نــام هنــر در وجــوِه رســمی و دولتــِی 
ــر  کم ت ــفانه  ــد، متأس ــار می یاب ــد و انتش ــود تولی خ
جلوهــای از تجلی هــای ایــن جملــه اســت. رشــد 
و توســعۀ »هنِر ســتیز با جهان خــواران« کم ترین 

کــه جــان  بازتــاب واقعــِی زندگــی مردمــی اســت 
خــود و هم وطنــاِن خــود را در راه اســتقالل، آزادی 

کردهانــد. و مردم ســاالرِی دینــی تقدیــم 

ــدِی و  ــی و تبعی ــاز انقالب ــن فیلم س ــگل لیتی می
کــه بخــش  کهنــه کار شــیلیایی اســت  کارگــردان 
کودتــای  قابل توجهــی از فیلم هــای خــود را بــه 
آن  شــدۀ  ســرنگون  رئیس جمهــوِر  و  شــیلی 

»ســالوادور آلنــده« اختصــاص داده  اســت. 

ســینمایِی  چهره هــای  بزرگ تریــن  از  لیتیــن 
در  کــه  بزرگــی  قــارۀ  اســت؛  التیــن  آمریــکای 

ــران  ــا در ای ــا اروپ ــکا ی ــِج ســینمای آمری مــوِج تروی
توســط روشــنفکراِن چــپ و راســِت مــا، هیــچ گاه 
بــا  اســت.  نشــده  تماشــا  و  دیــده  به درســتی 
وجــود تجربه هــای مشــترِک تاریخی و سیاســی و 
فرهنگــی، میــان مــردم مــا و التینی هــا متأســفانه 
جــز ادبیــات داســتانی، حوزه هــای فرهنگــی و 
هنــرِی دیگــر کم تر مورد توجه قرار داشــته اســت. 
گری  ــینما ــروز س ــم ام ــر بگویی گ ــر ا به همین خاط
گارســیا مارکز«  کــه »گابریــل  بــه ایــران آمــده اســت 
داســتان نویــِس بــزرگ التینــی، داســتان حضــور 
ســاعت   18 از  پــس  را  شــیلی  در  او  مخفیانــۀ 

میگل لیتین؛ 
ارتش یک نفره 
شیلی در برابر 
کودتا

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال
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ــا وی دســت مایۀ یکــی از  گفت وگــوی شــخصی ب
آثــارش قــرار داده اســت، شــاید اندکــی از جایــگاه 

فرهنگــِی او را معرفــی نمــوده باشــیم. 

در  لیتیــن  میــگل  پنهانــی  اقامــت  »ماجــرای 
در  کــه  اســت  مارکــز  از  اثــری  عنــوان  شــیلی« 
لیتیــِن  ســفر  شــگفت انگیز  داســتان  بــه  آن 
مبــدل  لبــاس  بــا  شــیلی  بــه  ممنوع الــورود 
کــه  او  می پــردازد.  اوروگوئــه ای  بــازرگاِن  یــک 
گوســتو  »آ حکومــِت  ســال های  سراســر  در 
فرصتــی  بــه  را  تبعیــد  در  زندگــی  پینوشــه«، 
طالیــی بــرای فیلم ســازِی نویــِن شــیلی بــدل 

کــرده بــود، در ایــن زمــان توانســت حتــی بــه 
کاخ ریاســت جمهورِی پینوشــه نیــز  »مونــه دا« 
کنــد و تصاویــر اختصاصــی در مســتنِد  نفــوذ 
نــام »قانــون عمومــِی شــیلی«  بــا  بلنــد خــود 
از ایــن مــکان ارائــه دهــد و نقــش مهمــی در 

کنــد. ایفــا  پینوشــه  دیکتاتــورِی  ســرنگونِی 

کارنامۀ زندگی و آثار لیتین با تاریخ سیاســِی شــیلی 
درآمیختــه اســت. به تعبیــر خــود او: »همۀ فیلم ها، 
مفاهیمــی سیاســی در خــود دارنــد. پــس صنعــت 
ســینما، کاماًل سیاسی اســت. هنر وسیله ای است 
بــرای توصیــف ناعدالتــی بــه مــردم. فیلم هایــی 
ــان گرا،  ــی انس ــازم، فیلم های ــم بس ــالش میکن ــه ت ک
متعهــد بــه عالی تریــن انگیزه های بشــری و انســانی 
کــرده  کارگردانــی  کنــون فیلم هایــی را  اســت«. او تا
ــه امــروز از محبوب تریــن فیلم هــای  ــا  ب ــه ت ک اســت 
از آن جملــه می تــوان »شــغال  بوده انــد.  شــیلی 
»دالیــل  رئیس جمهــور«،  »همســر  ناهولتــورو«، 
دولــت«، »نامه هایی از ماروســیا«، »بیوه مونتیل«، 
»قانون عمومی شیلی«، »ساندینو«، »کشتِی غرق 
شــده«، »تیــرا دل فوئگــو«، »آخریــن مــاه«، »وقایــع 
فلســطین، جاده هــای خشــم«،  »جزیــرۀ داوســون 
کــه هریــک  10«، »هزارتــوی آلنــده« و... را نــام بــرد 
برنــدۀ جوایــز ملــی و بین المللــِی فراوانــی شــدهاند. 
این عضو مؤســِس هفتاد ســاله و مدافع پروپاقرِص 
ــود  ــن، خ ــکای التی ــِن آمری ــینمایِی نوی ــت س نهض
ــان عمــر از ســینما  ــا پای کــه ت کــرده اســت  را متعهــد 

کنــد.  به عنــوان ابــزاری بــرای مبــارزه اســتفاده 

کــه  دریافــت  می تــوان  آمــد،  کــه  وصفــی  بــا 
کارگــردان مبــارز و مردمــی در ایران  حضــور ایــن 
تــا چــه میــزان می توانــد درگاهــی بــرای ســاخت 
همبســتگِی  و  ســلطه  بــا  ســتیز  ســینمای 
گران مبــارز و ضدســلطۀ جهــان باشــد.  ســینما

می توانــد  لیتیــن  ســینمایِی  تجربیــات  قطعــًا 
ســینمای  روشــنفکرِی  تابــوی  شکســتِن  در 
بــرای  فیلم ســازی  بــاب  بازکــردِن  و  ایــران 
انقــالب و شــخصیت های مردمــِی آن همچــون 
باشــد.  مؤثــر  رجایــی«  رئیس جمهــور »شــهید 
معرفــِی  در  او  ســینمایی  ســاختۀ  آخریــن 
منظــر  ایــن  از  شــیلی  فقیــد  رئیس جمهــوِر 
می توانــد بــرای مــا حــاوِی نــکات مهمــی باشــد. 
»هزارتــوی آلنــده«؛ روایتگــِر هفــت ســاعِت پایانــِی 
عمــر رئیس جمهــوِر مردمــِی شــیلی در مقابــل 
ــن،  ــۀ لیتی گفت ــه  ــت. ب ــی اس ــران آمریکای گ کودتا
از دینــی برخاســته اســت  ایــن فیلــم  ســاخت 
کــه او در خــود، نســبت بــه تاریــخ، بــه شــیلی 
نظــر  از  می کنــد.  احســاس  التیــن  آمریــکای  و 
کــه شــیلی  بــود  آلنــده بزرگ تریــن خدمتــی  او 

کنــد.  ارائــه  جهــان  بــه  می توانســت 

کمک  ســینمای لیتیــن از ایــن منظــر، می توانــد 
ــه فیلم ســازِی ضدســلطه و شــهیداِن  ــادی ب زی
ــا وقــِت آن نرســیده  ــد. آی ایــن راه در ایــران نمای
کــه داســتان تــرور رئیس جمهــور، شــهید  اســت 
محمدعلــی رجایــی از قــاب دوربین بــرای مردم 

جهــان روایــت شــود؟
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میــگل لیتیــن در تهــران اســت! ایــن خبــر بــرای 
پاپاراتــزی هــای ســینمای اینترنتــی و مشــتریان 
کفــش پاشــنه  ســلیبریتی بــاز آنهــا و پرســتندگان 
بلنــد وعاشــقان لپ تــاپ ســواری شــدید، البتــه 
کریســتوفر  بی معناســت. ســواد ســینمایی آنها از 
نــوالن و دیویــد فینچــر زیــاد عقــب تــر نمــی رود 

گــر هــم بــرود فوقــش می رســد بــه اســتیون  و ا 
اســپیلبرگ و جــرج لــوکاس و اصــال می پرســند 
کــی هســت؟ امــا میــگل لیتیــن  میــگل لیتیــن 
بــا همســرش در تهــران اســت ودیشــب شــام را 
کــه در 74 ســالگی هنــوز  بــا او خوردیــم و دیدیــم 

ســرحال اســت و دارد فیلــم می ســازد.

ــوز  ــرب هن ــوش مش ــه و خ ــوش قیاف ــرد خ پیرم
نگذشــته بود  آشــنایی مان  از  ســاعت  یــک 
کــه )احتمــاال بــه شــوخی( بــه مــن پیشــنهاد 
کــرد و در مقابــل پیشــنهاد متقابــل  بازیگــری 
کــه پیشــنهاد  کــه اولیــن بــار نیســت  گفــت  مــن 
را  بازیگــری  ولــی  می کنــد  دریافــت  بازیگــری 

ماجرای اقامت پنهانی 
میگل لیتین در تهران
این یادداشت توسط بهروز افخمی در زمان اقامت لیتین در تهران در 

سال 95 نگارش شده است.

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال

جهت تماشـــای مصاحبه بهـــروز افخمی و میگیل لیتین بـــر روی عکس کلیک کنید
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ــود امــا حاضــر  دوســت نــدارد. انگلیســی بلــد ب
نشــد بــه انگلیســی حــرف بزنــد و ترجیــح داد 
لهجــه  بــا  و  اســپانیایی  مــادری اش  زبــان  بــه 
هــم  مــرا  خیــال  و  بکنــد  صحبــت  شــیلیایی 
کــه در حــرف زدن بــه انگلیســی  کــرد  راحــت 
تمریــن نــدارم و راحــت نیســتم.  ازش پرســیدم 
گــر دوســت نــدارد بــه زبــان انگلیســی حــرف  ا 
بزنــد چطــور بازیگرانــی مثــل جرالدیــن چاپلیــن 
کــرده؟  کارگردانــی  را  ول  گ  اســتا دیــن  یــا 
کاری نــدارد و بــا حــرکات دســت  جــواب داد 
کلمــات  چاشــنی  کــه  چهــره اش  حــاالت  و 
جمــع  حواســت  گــر  ا کــه  داد  ح  شــر می کــرد 
باشــد و بازیگــرت هــم خنــگ نباشــد بــه زبانــی 
کلمــات، همدیگــر را می فهمیــد و  غیــر از زبــان 
کــردم  کــه مــن خیــال  گفــت  این هــا را طــوری 
فهمیــد  کم کــم  می فهمــم!  اســپانیایی  دارم 
واقعــی  فیلم هــای  عشــق  بــرای  اینجــا  کــه 
یکــی از فیلم ســازان محبــوب اهــل آمریــکای 
التیــن در حــد و انــدازه هــای امیلیــو فرنانــدز و 
کلوبــر روچــا و هکتــور بابنگــو و یکــی از  بعدتــر 
ایزی رایدرهــای اصیــل دهــه شــصت و هفتــاد  
زندگــی  هــم در  و  هــم در ســینما  کــه  اســت، 
واقعــی  واینقــدر  انــد  بــوده  انقــالب  ســرگرم  
حتــی  هــا  آمریکایــی  کــه  بودنــد  جــذاب  و 
ســائیدگی شــلوار میخی شــان را پنجــاه ســال 
کردنــد و بــه بچــه پولدارهــا فروختنــد  بازتولیــد 
کردنــد  کردنــد و تبعیــد  امــا خودشــان را زندانــی 
کردند  کردند یا سانســور  کشــتند و »ناپدید «  و 

کردنــد بــه  گــر توانســتند خریدنــد و تبدیــل  یــا ا 
بســاز بفــروش هــای هالیــوود. بچــه پولدارهای 
برابــر  صدهــا  بــه  را  ســائیده  شــلوار  امــروزه 
قیمــت یــک شــلوار ســائیده واقعــی میخرنــد 
و میفروشــند نمی داننــد چــه را می پوشــند و 
کــه لبــاس  چــرا مــی پوشــند و پاپاراتــزی هایــی 
نمی داننــد  دهنــد  مــی  یادشــان  پوشــیدن 
کــه  لباس هایــی  بــه  لیتیــن  میــگل  امثــال 
آن هــا بــه بچــه پولــدار هــا می پوشــانند ارزش 
کــی  داده انــد و می پرســند اصــال میــگل لیتیــن 
هســت! امــا میــگل لیتیــن در تهــران اســت و 
هنــوز انقالبــی اســت و بــرای آینــده نقشــه ها 
کــه خیــال دارد  دارد. بیشــتر از 30 ســال اســت 
فیلمــی بســازد بــه نــام مســافر چهــار فصــل و 
ــرف از  ــا ح ــه ج ــش هم ــال پی ــی س ــان س از هم
کــه نوولــش را نوشــته  ایــن فیلــم می زنــد و ایــن 
بــه انگلیســی ترجمــه  نــوول  کــرده و  و چــاپ 
شــده و فیلم نامــه هــم بــه انگلیســی ترجمــه 
پــول  چقــدر  پرســیدم  ازش  اســت.  شــده 
بســازی؟  را  تــا مســافر چهارفصــل  الزم داری 
ج یــک فیلــم  پرســید شــما در ایــران چقــدر خــر
می کنیــد؟ جــواب دادم مــا اینجــا خیلــی ارزان 
کار می کنیــم و بودجــه فیلم هایمــان معمــوال 
کثــر 2 میلیــون دالر  ــا حدا بیــن 200 هــزار دالر ت
میلیــون  دو  بــا  می کنــم  فکــر  گفــت  اســت. 
رفتــارش  و  نــگاه  از  بســازمش.  بتوانــم  دالر 
ــود هنــوز جــوان اســت و واقعــا دلــش  معلــوم ب
را  فیلــم  کــه  دارد  را  اراده اش  و  می خواهــد 

بســازد و مثــل هــر فیلم ســاز واقعــی تــوی دلــش 
بیفتــد  مــن  دل  بــه  کــه  کنــد  مــی  خداخــدا 
کنندگــی.  تهیــه  بــرای  بگــذارم  پیــش  پــا  تــا 
را  بودجــه  ایــن  بتوانــم  می کنــم  فکــر  گفتــم 
ــم  ــم و بده ــا بخوان ــده ت ــوول را ب ــم ن کن ــم  فراه
کننــد و بــروم دنبــال ســرمایه گذار  ترجمــه اش 
ا  گفــت:  و  زد  بــرق  اسپانســر. چشــم هایش  و 
ــر بشــود یــک معجــزه الهــی اســت! پیرمــرد از  گ
همــه مــا جوان تــر اســت و از همــه مــا بیشــتر 
ــر  ــال خب ــش و اص ــاختن فیلم ــه س ــوق دارد ب ش
کار  دارد  کــه  اســت  ســال  پنجــاه  کــه  نــدارد 
ــه حســاب  ک ــرای مــا  ــدارد ب ــر ن کنــد. و خب مــی 
اســت.  زنــده  افســانه  یــک  داریــم  را  کارش 
گــر می خواهیــد میــگل لیتیــن  تکلیــف هفتــه: ا 
کــه  کنیــد  را بشناســید برویــد رمانــی را پیــدا 
گارســیا مارکــز دربــاره او نوشــته اســت و  گابریــل 
بــا نــام اقامــت پنهانــی میــگل لیتیــن در شــیلی 
بــه وســیله باقــر پرهــام ترجمــه شــده و نشــر 
را  فیلم هایــش  بخواهیــد  گــر  ا درآورده.  گاه  آ
کارتــان ســخت می شــود فیلم هایــش  ببینیــد 
می توانیــد  امــا  نمی شــود  پیــدا  آســانی  بــه 
گشــتی تــوی اینترنــت بزنیــد و ببینیــد چندبــار 
کاندیــدای اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی بــوده 
کــن و برلیــن و مســکو  و چندبــار تــوی مســابقه 
گرفتــه. میــگل لیتیــن در  بــوده و چندتــا جایــزه 
ســال هــای اخیــر فیلــم هایــش را بــه جشــنواره 
ــوی ایــن  هــا نمــی دهــد و دیگــر نمی خواهــد ت

کنــد. جــور رقابت هــا شــرکت 
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تجّسِم تاریخ

گوژمــن«، در ســاِل 1941 میــالدی،  »پاتریشــیو 
کشــور شــیلی به دنیــا آمــده اســت. وی یکــی  در 
ــتند در  ــای مس ــاخت فیلم ه ــه داراِن س از طالی
را  فیلم ســازی  »گوژمــن«،  می باشــد.  جهــان 
ــیلی  ــِک ش کاتولی ــگاه  ــِم دانش ــۀ فیل در مؤسسـ
آموخــت.  مادریــد،  فیلم ســازِی  مدرســـۀ  و 
شــیلی،  میــالدی   1973 کودتــای  از  پــس  او 
کــرد و طــِی ادوار مختلــف  کشــور را تــرک  ایــن 
کوبــا، اســپانیا و فرانســه زندگــی  کشــورهای  در 
دوبــاره  میــالدی،   1971 ســاِل  در  وی  نمــود. 
بــه شــیلی بازگشــت و نخســتین فیلــِم مســتنِد 
خــودش را بــا عنــواِن »اولیــن ســال«، ســاخت. 
اوِل  مــاِه  دوازده  فیلــم،  ایــن  در  »گوژمــن«، 
کشــیده اســت. حکومــت »آلنــده« را به تصویــر 

آثــاِر  از  شــیلی«،  »نبــرد  سه گانـــۀ  مســتند 
»گوژمــن«، یکــی از بهتریــن آثــاِر مســتنِد جهــان 
»سینه آســت«،  مجلـــۀ  به وسیلـــۀ  کــه  اســت 
مســتند  برتــِر  فیلــِم  َده  از  یکــی  به عنــواِن 
ایــن  اســت.  شــده  برگزیــده  دنیــا،  سیاســِی 
ــقوط  ــتِی س ــِل مارکسیس ــه و تحلی ــم، تجزی فیل
شــیلی  رئیس جمهــور  آلنــده«،  »ســالوادور 
ایــن  مســتنِد  ســاختار  دهــد.  مــی  نشــان  را 
و  واقعیت هــا  نمایــِش  راســتای  در  فیلــم، 
رویــداد می باشــد. ایــن  دربــارۀ  اطالع رســانی 

دیگر آثاِر شناخته شدۀ »گوژمن«، عبارتند از:

مروری 
کوتاه 
بر آثار 

پاتریشیو 
گوژمن

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال
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ــۀ سرســخت«: در ایــن فیلــم،  »شــیلی، حافظـ
به بهانـــۀ  و  »خــووان«  به همــراِه  »گوژمــن« 
کودتــای 11  دنبال کــردِن او، 23 ســال پــس از 
کشــوِر  بــه  شــیلی،  در   1973 ســال  ســپتامبر 
ــی،  ــه به تازگ ک کشــوری  ــردد؛  ــاز می گ خــودش ب
»پینوشــه«،  نظامــِی  دیکتاتــورِی  چنــگاِل  از 
اســت.  یافتــه  کامــل_  _ نه چنــدان  رهایــی 
شــیلی« را  فیلِم »نبــرِد  کــه  کســانی  بــرای 
بســیار  تجربـــۀ  فیلــم،  ایــن  دیده اند، دیــدِن 

بــود. خواهــد  جالبــی 

از  روایتــی  فیلــم،  ایــن  پینوشــه«:  »پرونــدۀ 
که  ماجــرای فرامــوش نشــدنِی پرونده ای اســت 
پیــش و پــس از دســتگیری »ژنــرال پینوشــه« در 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــه وی تش ــدن، علی لن

تصویــری  فیلــم،  ایــن  آلنــده«:  »ســالوادور 

ــالوادور  ــیلی، »س ــر ش ــفاف از رهب ــاعرانه و ش ش
اســت. آلنــده« 

کامــای  آتا دربیابان هــای  نــور«:  »نوســتالژی 
شــیلی ستاره شناســان در جســتجوی پاســخی 
دربــاره منشــأ حیــات، بــا دقــت مشــغول رصــد 
کیهــان هســتند. در همیــن نزدیکــی  اعمــاق 
بــدن  اجــزای  یافتــن  بــرای  زنــان  از  گروهــی 
کــه توســط رژیــم پینوشــه بــدون  عزیزانشــان 
ک ســپرده شــده انــد، شــن و  تشــریفات بــه خــا

کننــد. ماســه هــای بیابــان را غربــال مــی 

شــخصی  خیال پــردازی ای  نــور،  نوســتالژی 
و  باستان شناســی  نجــوم،  از  چشــم نواز،  و 

اســت. سیاســت 

مســتند »دکمــۀ صدفــی2015« آخرین ســاختۀ 

شــیلی  در  گــروه  دو  سرنوشــت  بــه  و  اوســت 
شــده  اند؛  واقــع  ظلــم  مــورد  کــه  دارد  اشــاره 
کــه بــه بهانــۀ توســعۀ تمــدن و  »مــردم بومــی« 
نشــِر مســیحیت، توســط اروپایی هــا قتلِ عــام 
که توســط  کودتای شــیلی«  شــدند و »مبارزان 
ایــن  از  تعــدادی  قربانــی شــدند.  »پینوشــه« 
طاقت فرســا  شــکنجه های  از  پــس  مبــارزان، 
اقیانــوس  در  ســنگین  وزنه هــای  به وســیلۀ 
دکمــۀ  دو  نیــز  بعــد  ســال ها  شــدند.  غــرق 
می شــود  پیــدا  اقیانــوس  اعمــاق  در  صدفــی 
ایــن  می کنــد.  برمــال  را  جنایــات  ایــن  راِز  کــه 
کــرده اســت  کســب  فیلــم جوایــز متعــددی را 
کــه از آن  جملــه می تــوان بــه »خــرس نقــره اِی« 
بهتریــن فیلم نامــه در شــصت و پنجمین دورۀ 
ســال  در  برلیــن  فیلــم  بین المللــِی  جشــنوارۀ 

2015 اشــاره نمــود.
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»جولیــن  گفت وگــوی  از  بخشــی  حاضــر،  متــن 
بــا  آمریکایــی،  روزنامه نــگار  و  منتقــد  برتــون«، 
»نبــرد  فیلــِم  کارگــرداِن  گوژمــن«،  »پاتریشــیو 
شــیلی« اســت، آنچــه در ادامــه می آیــد، ســبِک 
کار و چگونگــی تجزیــه و تحلیِل »گوژمــن« را از یک 
ــدۀ عظیــِم سیاســی)کودتا( نشــان می دهــد. پدی

شــما عالقــه منــدان مــی توانیــد جهــت خوانــش 
گ  )بــال نوشــت  راه  ســایت  بــه  مطلــب  کامــل 

کنیــد. عماریــار( مراجعــه 

که تا  فیلم  »نبرد شیلی«، را برای آن هایی 
کنون موفق به دیدِن آن نشده اند، چگونه 

توصیف می کنید؟

بیــان  جهــِت  در  تالشــی  شــیلی«،  »نبــرد 
رویدادهــای  مهم تریــن  نتایــِج  و  جزئیــات 
حکومــِت  ســاِل  آخریــن  طــی  سیاســی، 
ایــن  در  آنچــه  اســت.  آلنــده«  »ســالوادور 
مــدت اتفــاق افتــاد، نــه تنهــا در شــیلی و ســایر 
نظــِر  از  بلکــه  التیــن،  آمریــکای  کشــورهای 

کارگــری، در ســطح بین المللــی هــم  جنبــش 
منظــور،  به همیــن  قرارگرفــت.  توجــه  مــورد 
امکانــاِت مــا از نظــِر فیلم بــرداری، بایــد بــا آنچــه 
خ دادن بــود، مناســبت می داشــت؛  درحــاِل ر
گنجانــدِن همـــۀ قضایــا  کــه مــا بایــد ضمــِن  چــرا 
در فیلــم، تــا حــد امــکان، از معرکــه هــم بــه دور 
کــه تجزیــه  می ماندیــم. بنابرایــن، مــا دریافتیــم 
یــک دیــدگاه و جنبـــۀ  از  و تحلیــِل حــوادث، 
مسالـــۀ  زیــرا  اســت،  اشــتباه  خــاص،  فکــرِی 
کلیـــۀ دیدگاه هــای چپ گــرا بــود.  مهــم، ارائــۀ 

توضیحات پاتریشیو گوژمن در مورد »نبرد شیلی«:

تغییر چهره برای یک سفر خاطره انگیز و تاریخی 

گ عماریار( مراجعه کنید. شما عالقه مندان می توانید جهت خوانش مطلب کامل به سایت راه نوشت )بال

جهت تماشای مستند نبرد شیلی بر روی عکس کلیک کنید 
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بــرای مثــال، همیــن مبــارزۀ ایدئولوژیکــی ای 
کــه  کــه در شــیلی جریــان داشــت، ممکــن بــود 

خ بدهــد. در فرانســه و یــا ایتالیــا هــم ر

گر ممکن است، خالصه ای از نحوۀ ساخِت  ا
 چرا 

ً
فیلِم »نبرِد شیلی« را شرح دهید. اصال
تصمیم گرفتید که این فیلم را بسازید؟

در مــاِه دســامبر ســاِل 1972 میــالدی، اعضــای 
گــروِه فیلم بــرداری و ســازندگاِن فیلــم، بــه دوِر 
همدیگــر جمــع شــدند. آن زمــان، توافــق شــد 
لحظـــۀ  آن  در  بایــد  کــه  کاری  مهم تریــن  کــه 
کــه  اســت  ایــن  گیــرد،  انجــام  تاریخــی  ویــژۀ 
کــه در شــیلی اتفــاق  یــک فیلمــی دربــارۀ آنچــه 
می افتــد، ســاخته شــود. از نظــِر مــا، هرگونــه 
کــه حــوِل  فیلم نامـــۀ داســتانی و یــا هــر فیلمــی 
موضوعــی خــاص ســاخته شــود- بــدون توجــه 
ِح حــوادِث  به  درجـــۀ خوبــِی آن- در برابــر شــر
همچنیــن،  می نمــود.  ناچیــز  کامــاًل  روزانــه، 
تشــکیالِت  و  ســازمان  هنــوز،  کــه  آنجایــی  از 
می توانســتیم  مــا  بــود،  برقــرار  دولتــی 
طبقاتــی،  مبــارزاِت  رویدادهــای  از  به آســانی 
فیلــم،  ایــن  ســازندگاِن  کنیــم.  فیلم بــرداری 
گــروه پنــج نفــری بودنــد. مــا فیلم بــرداری  یــک 
را در مــاِه فوریـــۀ ســاِل 1973 میــالدی شــروع 
کــه  کردیــم. از همــان آغــاز، مــا اعتقــاد داشــتیم 
یــک  نــه  اثــِر تحلیلــی بســازیم؛  یــک  بایســتی 
اســت  روشــن  تحریک آمیــز.  تبلیغاتــِی  فیلــِم 

گراِن فیلــم،  کــه تماشــا کــه مــا فکــر می کردیــم 
زمــان،  آن  در  باشــند.  شــیلی  اهــل  همگــی 
کشــیده  کــه به  چنــد راه  ــود  کشــوِر مــا ممکــن ب
واقعــًا  _کــه  فاشیســتی  کودتــای  یکــی  شــود: 
کــه  اتفــاق افتــاد_ و دیگــری، جنــِگ داخلــی ای 
نتیجـــۀ آن، چیــزی جــز پیــروزی یــا شکســِت 
ــه  ک ــود  نیروهــای ملــی نبــود. هــدِف مــا ایــن ب
به عنــوان شــاهد، بــه  آنچــه در شــیلی به وقــوع 

نماییــم. توجــه  می پیوســت، 

گروِه سازندۀ فیلم  کودتا، اعضای  آیا این 
را هم در خطری قرار داد؟ چند نفر از شما 

کردند کشور را ترک 

گــروِه ســازندۀ  کودتــا، همـــۀ اعضــای  پــس از 
فیلــم، به  اســتثنای یــک نفــر، همگــی شــیلی 
کــه  داشــتیم  نظــر  در  مــا  تــرک  کردنــد.  را 
منظــم  به طــوِر  پناهندگــی،  تقاضــای  بــدون 
ســفارت خانه های  طریــِق  از  متنــاوب،  و 
شــویم.  به همیــن  ج  خــار کشــور  از  موجــود، 
منظــور، چهــرۀ خــود را به نحــوی تغییــر داده 
کــه هیچ کــس، فیلم ســاز بــودنِ  مــا را  بودیــم 
توانســتیم  ترتیــب،  به ایــن  و  نشــود  متوجــه 
کمــی  ج شــویم. مــن، تنهــا  کشــور خــار کــه از 
کودتــا، دســتگیر شــدم و به مــدِت دو  پــس از 
گو زندانــی  هفتــه، در اســتادیوم ملــِی ســانتیا
بــودم. متاســفانه، مــن را یکــی از همســایه گانم 
گشــتند  لــو داده بــود. آن هــا پنج بــار منزلــم را 

مــن،  حرفـــۀ  کــه  رســیدند  نتیجــه  به  ایــن  و 
اســت. چیــِز  ارتباطــات  و تکنیســین  معلمــی 
دیگــری دستگیرشــان نشــد و هرگــز نفهمیدنــد 
طــول  در  هســتم.  فیلم ســاز  یــک  مــن،  کــه 
گــروه، دوِر  مــدِت بازداشــت مــن، ســایر اعضای 
ــۀ زیرکانــه ای،  ــا نقشـ گــرد آمــده بودنــد و ب هــم 
کــرده  ج  کشــور خــار فیلــم را قطعه قطعــه و از 
ــا، وصل کــردِن قطعه هــا  کوب بودنــد. بعدهــا در 
کشــید.  به همدیگــر، حــدود شــش ماه طــول 
چهارنفــر  گــروه،  اصلــِی  اعضــای  نفــر  پنــج  از 
ــدان  ــا هــم، در زن کودت ــی پــس از  ــا مدت حتــی ت
ــد. آن موقــع، منــزل »فردریکــو التــون«،  ماندن
کردنــد و  مدیــر تهیـــۀ فیلــم را دوبــار زیــر و رو 
خــودش را هــم بــه زنــداِن دانشــکدۀ افســری 
بردنــد. زمانی کــه، »برنــاردو منــز«، صدابــرداِر 
در  را  فیلــم  از  زیــادی  قســمت های  فیلــم،  
کــه او در  اختیــار داشــت، آن هــا ســاختمانی را 
گشــتند؛  ــه پاییــن  ــاال ب ــرد، از ب آن زندگــی می ک
معجزه آســایی،  به طــور  او  آپارتمــاِن  گرچــه  ا
بازتابــی  این هــا خــود،  بــود.  امــان مانــده  در 
از اوضاعــی نابســامان و اســتبدادی سراســری 
فــرا  را  تمــام شــیلی  زمــان،  آن  کــه در  بودنــد 
گرفتــه بــود. مدتــی بعــد، همـــۀ ســازمان های 
پلیســی و امنیتــی، تحــت عنــوان »دینــا« تمرکــز 
و  فشــار  افزایــِش  بــا  ترتیــب،  به ایــن  یافتنــد؛ 
بســیار  هــم  کشــور  از  ج شــدن  خار اختنــاق، 

شــد. گذشــته  از  ســخت تر 

جهت تماشای مستند نبرد شیلی بر روی عکس کلیک کنید 
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 فیلِم »نبرد شیلی« را با سایر فیلم های ساخته 
شده دربارۀ شیلی و همچنین سایِر آثار مستنِد 

تاریخی، چگونه مقایسه می کنید؟

گروهی  کاِر  کــه  »نبــرد شــیلی«، فیلمــی نیســت 
کــه به شــیلی  گزارشــگر باشــد  روزنامه نــگار یــا 
ــده   ج ش ــار ــور خ کش ــاخته و از  ــم س ــه، فیل رفت
باشــند. هــر یــک از مــا، تعهــد شــخصی به ایــن 
کــه واقعیــت  کردیــم  کار داشــتیم. مــا ســعی 
گــوِن  گونا اقشــاِر  بــا  گفت وگــو  طریــق  از  را 
مثــال،  بــرای  کنیــم.  فیلم بــرداری  جامعــه، 
ببینیــم فــالن وزیــر چــه می گویــد؟ حرف هــای 
کارگــران چیســت؟ پاســخ آن وزیــر چیســت؟ 
کارخانــه زندگــی می کنــد،  کنــار  کــه در  آن زنــی 

نظــرش چیســت؟ و... .

از  داســتان،  خــِط  کــه  می خواســتیم  مــا 
تشــکیل  مخالــف  و  متفــاوت  گفت وگوهایــی 
ایــن  کــه  اســت  کافــی  فقــط  باشــد.  شــده 
کنیــد؛  دنبــال  انتهــا  تــا  ابتــدا  از  را  مســتند 
کــه در شــیلی چــه اتفاقــی  آنــگاه خواهیــد دیــد 
اســت  فرمولــی  همــان  ایــن،  اســت.  افتــاده 
»مارپیــچ«،  فیلــِم  مــورد  در  مثــال  بــرای  کــه 
اشــتباه  گــر  ا اســت.  شــده  گرفتــه  بــه کار 
کــه  نکنــم، ایــن فیلــم، بهتریــن فیلمــی اســت 
دربــارۀ نفــوِذ امپریالیســم در شــیلی ســاخته 
در  کــه  روشــی  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  شــده 
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گرفتــه شــده اســت، دقیقــا  ایــن فیلــم بــه کار 
شــیلی«  »نبــرد  فیلــِم  در  مــا  روش  برخــالِف 
ــِر دیالکتیکــی اســت؛  اســت. فیلــِم مــا، یــک اث
براســاِس  »مارپیــچ«،  فیلــِم  درحالی کــه 
اســت.  شــده  ســاخته  آرشــیوی  فیلم هــای 
توضیــح آنکــه، اینگونــه فیلم هــای آرشــیوی، 
لزومــًا بایــد شــاخص معینــی داشــته باشــند. 
داشــته  وجــود  نشــانه ای  کــه  معنــا  به ایــن 
بفهمانــد: »واقعیــت،  گر  به  تماشــا کــه  باشــد 
تعبیــر  خــاص،  طریــِق  آن  یــا  به  ایــن  بایــد 
گرچــه ایــن هــم برداشــِت معتبــری  شــود«. ا
کــه همــان  را  مــا روش دیگــری  ولــی  اســت، 
مؤثرتــر  اســت،  شــیلی«  »نبــرد  فیلــِم  روِش 
کــه  کــه تــالِش مــا، ایــن بــود  می دانســتیم. چرا
ــۀ وقــوِع آن ضبــط  واقعیــت را در همــان لحظـ

از آن. پــس  نــه  کنیــم 

آیا در طول مدِت ساختِن این فیلم، 
دگرگونِی شخصیتِی خاصی در شما پدید 

کنید؟ آمد؟ ممکن است آن را تفسیر 

غیرقابــل  بــه  نحــو  شــیلی«،  »نبــرد  فیلــِم 
همـــۀ  بــرای  اســت  تجربــه ای  مقایســه ای، 
آن  ســاختِن  در  به نحــوی  کــه  کســانی 
فقــط  نــه  هــم  آن  داشــته اند؛  همــکاری 
ارزش هــای  یــا  تاریخــی  ُبعــد  به خاطــِر 
کــه  ســینمایِی آن و یــا به خاطــر ایــن واقعیــت 

مــا می خواســتیم آن را از آشــوب و نابــودِی 
فیلــِم  بلکــه  دهیــم،  نجــات  کودتــا  از  پــس 
و  خاطره انگیــز  تجربــه ای  شــیلی«،  »نبــرد 
تاریخــی در زندگانــِی هــر یــک از مــا به شــمار 
کــه در  مــا هیــچ اجبــاری نداریــم  می رفــت. 
باشــیم؛  »حرفــه ای«  کلمــه،  فنــِی  مفهــوم 
هــر  بســازیم.  فیلــم  منظــم  به طــور  یعنــی 
کــه  ســاخت  بایــد  وقتــی  فقــط  را  فیلمــی 
بنابرایــن،  باشــد.  الزم  سیاســی،  نظــِر  از 
را  ســابقه ای  کنیــم  ســعی  کــه  نیســت  الزم 
دســت  خودمــان  بــرای  فیلم ســاز  به عنــواِن 
کــه  می دهیــم  ترجیــح  بلکــه  کنیــم،  پــا  و 
کــه  بــرای جنبــش مقاومــت -در هــر ســطحی 
مفیــد باشــد- فعالیــت نماییــم. فیلــِم »نبــرد 
نشــان  به خوبــی  را  موضــوع  ایــن  شــیلی«، 
کــه از  می دهــد. در سراســِر تجربـــۀ زنــده ای 
کــه زندگــی طــی  فیلــم داشــتیم، فهمیدیــم 
دارد؛  مفهومــی  چــه  انقالبــی  جریــاِن  یــک 
مبــارزۀ ایدئولوژیکــی چیســت؛ فاشیســم بــه  
علیــه  طغیــان  دارد؛  شــباهت  چیــزی  چــه 
به خشــم  متوســِط  طبقـــۀ  ســوی  از  کارگرهــا 
آمــده، چــه مفهومــی دارد؛ و باالخــره اینکــه، 
به طــور  می توانــد  چگونــه  امپریالیســم 

نمایــد. فعالیــت  نامرئــی 
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