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هر قدر سینمای ایران به دلیل فقدان صداقت حتی در 
ارائه ژست عدالتخواهانه با عنوان سینمای اجتماعی 
در حمایت از محرومان تصویری نام�وزون و اگزجره 
ارائه داده و به ورطه افراط کشیده شده، »کن  لوچ« در 
انگلستان به عنوان فیلمسازی سوسیالیست بخشی 
از بهتری�ن و مهم  تری�ن آثار معاصر س�ینمای جهان 
را درباره تبعی�ض و ناعدالتی در نظام س�رمایه داری 
س�اخته و ب�ه آث�اری مان�دگار تبدیل کرده اس�ت.
کن لوچ به عنوان فیلمسازی انگلیسی به دالیل مختلف 
ش��هرتی جهان��ی یافته اس��ت. مواضع سیاس��ی او ضد 
نظام های سرمایه داری در کنار انتقادهای گاه و بی گاه از 
رژیم صهیونیستی از وی فیلمسازی آوانگارد و تحول خواه 
س��اخته اس��ت. این تحول خواهی البته صرفاً به مواضع 
لسانی او محدود نمی ش��ود و پیش از آنکه به زبان بیاید 
در فیلم هایش به ش��کلی ظریف و هنرمندانه نمود پیدا 
کرده است. آثاری که با زبان سینما و به شکلی دراماتیک 
سیاست های دولت های نئولیبرال در غرب را به بوته نقد 

می کشد.
آثار ضد نظام سرمایه داری لوچ آنقدر به زبان سینما و هنر 
نزدیک اس��ت که در دو دهه اخیر بهترین و بزرگ ترین 
جشنواره های سینمایی جهان نتوانسته اند آنها را نادیده 
بگیرند. او دو بار نخل طالی جشنواره فیلم کن را به خود 
اختصاص داده است. یک بار در س��ال ۲۰۰۶ برای فیلم 
»بادی ک��ه در مرغزار می وزد « و یک بار در س��ال ۲۰۱۶ 
برای فیلم »من، دانیل بلیک« س��ینمای لوچ بیشتر به 
سبک ناتورالیستی نزدیک است و با واقع گرایی اجتماعی 
شناخته می شود. در آثار لوچ همواره علیه وضعیت موجود 

اقامه دادخواهی شده است.
 فیلمساز انقالبی 

فیلم بادی که در مرغزار مي وزد  با موضوع مبارزه انقالبیون 
ایرلندی علیه اشغالگری انگلس��تان ساخته شده است. 
عنوان فیلم از یک سرود انقالبی الهام گرفته که توصیف 
می کند چگونه مرد ناچار اس��ت وقتی باد ب��ر مزارع جو 
می وزد، بین عشق به محبوب و عش��ق به ایرلند یکی را 
انتخاب کند. در این سرود روی آوردن به انقالب به عنوان 
الزام و وظیفه ای که حسرت زندگی آرام را در دامن طبیعت 
بر دل گوینده می گذارد به تصویر کشیده شده است. در 
واقع موضوع فیلم اشاره به همین وضعیت پارادوکسیکال 
زیست انقالبیون ایرلندی دارد و دوگانه سازش و مبارزه را 
برجسته کرده است. لوچ هنگام دریافت نخل طالی کن 
برای این فیلم اثر خود را روایتی از گذشته  امپریالیستی 
انگلستان دانست و گفت: »اگر ما شهامت بیان حقیقت را 
درباره گذشته مان داشته باشیم، شاید بتوانیم جرئت بیان 

حقیقت درباره زمان حال را هم به دست آوریم.«
لوچ در آثارش برخالف بسیاری از فیلمسازان اروپایی به 
خانواده و ارزش های آن عالقه و پایبندی زیادی نش��ان 
می دهد. گوی��ی او در س��اخت آث��ارش از اینکه ممکن 
است به طور بدیهی خانواده مخاطب باشد، غفلت نکرده 
است. در فیلم »متأس��فیم جا ماندی « کن لوچ بار دیگر 
مش��کالت اجتماعی یک خانواده انگلیسی را بدون آنکه 
قصد بزرگنمایی داشته باش��د، نمایش می دهد. با وجود 
اینکه همه آثار لوچ اشاره به سیاست و اجتماع دارد، اما به 

طرزی ماهرانه از شعار دادن پرهیز می کند.
  »قوش« شکواییه ای از جامعه انگلیسی 

لوچ در سال ۱9۶9در دومین تجربه فیلمسازی خود فیلم 
قوش را س��اخت که روایتگر ماجرای یأس آلود نوجوانی 
نحیف با خانواده ای نابهنجار است و همزمان زندگی تیره 
و تار مردم نواحی صنعتی ش��مال انگلستان را به تصویر 
می کشد. فیلم قوش، توس��ط بنیاد فیلم بریتانیا در رتبه 
هفتم ۱۰ فیلم برتر قرار گرفته است. گاردین نیز این فیلم 
را در فهرست »هزار فیلمی که پیش از مرگ باید ببینید«، 

قرار داده است.
فیلم قوش در واقع اعتراضی علیه روحیه سلطه و سرکوب 
در جامعه و به خصوص نظام آموزشی بریتانیاست. بیلی 
کاس��پر نوجوانی ۱۴س��اله که با مادر و برادر ناتنی اش، 
»جاد « زندگی می کند، با مشکالت خانوادگی و اجتماعی 

روبه روس��ت. مادرش در آس��تانه ازدواج با مردی عیاش 
است و برادر عصبی اش که در معدن کار می کند، معموالً 
برخورد مناسبی با او ندارد. بیلی همچنین از مدرسه بیزار 
است و رابطه پرتنشی با معلمان دارد، آنچنان که به دلیل 
جثه نحیفش و نداشتن مهارت در فوتبال، توسط مربی 
ورزش غیرعادی اش، مورد تحقیر و آزار قرار می گیرد، اما 
در این احوال، بیلی با یافتن یک جوجه قوش و دست آموز 
کردن آن، زندگی دل انگیزی را آغاز می کند. تربیت قوش 
برای بیلی دقیقاً برخالف آن جنس از تربیتی اس��ت که 
نظام آموزشی و جامعه نسبت به او در پیش گرفته اند. او 
برخالف معلم هایی که سعی می کنند به روشی زورگویانه 
و نامهربانانه شاگردان خود را آموزش بدهند و سلطه ای 
خشن بر بچه ها داشته باشند و در این راه از هیچ مالمت و 
عتاب و کتکی فروگذار نمی کنند، سعی می کند با پرنده 
دست آموزش به شکلی انسانی رفتار کند. یکی از بهترین 
سکانس های فیلم جایی  اس��ت که معلم ورزش، مسابقه  
فوتبالی ترتیب می دهد که خودش، هم بازیکن است و هم 
داور! او به نفع خودش پنالتی می گیرد، خطا اعالم می کند 
و بهترین یار ها را هم برای خودش برمی دارد. در انتها هم 
البته این بیلی کوچک است که به خاطر گل خوردن، تنبیه 

شده و در حمام مدرسه زندانی می شود.
  فیلم های ابرقهرمانی مثل همبرگر به درد نخور 

هستند
نظر ل��وچ درباره فیلم ه��ای ابرقهرمانی ک��ه در هالیوود 
ساخته می ش��ود هم در نوع خود جالب توجه بوده و در 
راستای اظهارنظرهای فیلمسازان مستقلی چون مارتین 

اسکورسیزی و فرانسیس فورد کاپوال قرار می گیرد.
او در مصاحبه ای با اس��کای نیوز فیلم ه��ای ابرقهرمانی 
را تجاری و بی مصرف خطاب می کن��د. »به نظر من این 
فیلم  ها خس��ته  کننده ان��د. آنها مانند یک کاال س��اخته 
شده اند. درست مانند یک همبرگر. کاال هایی که ساخته 
می ش��وند تا کمپانی بزرگی را به سودآوری برسانند و به 

همین دلیل هیچ ربطی به هنر سینما ندارند.«
 حمله به حزب کارگر 

مس��ائل کارگری همواره یک��ی از دغدغه ه��ای لوچ در 
فیلم هایش بوده اس��ت. او در فیلم متأس��فم جا ماندی، 
زندگی یک کارگر را  به نام ریکی به تصویر می کشد که به 
همراه همسر خانه دارش تالش می کنند خود را از درون 
باتالق مشکالت مالی بیرون بکشند. آنها در درون بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ گرفتار ش��ده اند. خانه خود را از دست 
داده و با انبوهی از مشکالت مواجهند. متأسفم جا ماندی 
را می توان اعتراض دیگری از کن لوچ به نظام سرمایه داری 
قلمداد کرد. این فیلم در بخش رقابتی جش��نواره فیلم 
کن به نمایش درآمد و لوچ ب��ا نمایش فیلم جدیدش در 
هفتاد و دومین دوره این رویداد به انتقاد از سیاستمداران 
دروغین چپ پرداخت. او با انتقاد از سیاستمدارانی چون 
اد میلیبند و تونی بلر آنها را حامیان کاپیتالیس��م خواند 
و عنوان کرد نتیجه کار آنها افزایش نا امنیتی ش��غلی در 
جامعه بوده اس��ت. نفوذ به حزب کارگر و اس��تحاله این 
حزب به س��مت گرایش های نئولیبرالی موضوعی است 

که همواره از سوی بس��یاری از صاحبنظران مطرح بوده 
است و قرار گرفتن تونی بلر در کنار جرج بوش برای حمله 
به عراق و افغانستان بیش از همیشه به طرح این موضوع 
دامن زد که امروز تنها پوسته ای از نام کارگر وجود دارد 
و ماهیت این حزب کاماًل به سود گرایشات سرمایه داری 

متحول شده است.
کن لوچ پس از نمایش فیلم من دانیل بلیک، در کن گفت 
حمایت از بازار آزاد از سوی چهره های چپ میانی به معنی 
افزایش اقتصاد بزرگ و طبقه کارگری است که ضعیف و 
در حال نابود شدن اس��ت. وی چنین سیاستمدارانی را 
سیاس��تمداران دروغین چپ خواند. او در فیلم تحسین 
شده »ببخشید جا ماندی « نیز به ناامنیتی شغلی در دل 

یک سوژه اجتماعی پرداخته است.
پیتر بردشاو، منتقد گاردین درباره این فیلم کن لوچ نوشت 
که این اثر هزینه انسانی یک توسعه اقتصادی را به تصویر 
می کشد؛ تصویری که تشویق می شویم آن را به عنوان یک 
حقیقت زندگی قبول کنیم. این کارگردان مثل فیلم قبلی، 
از طریق مصاحبه های بسیار که پیش از فیلمبرداری انجام 
داده، درباره سوژه اش تحقیق بسیار کرده و فیلم جزئیات 
فراوانی دارد، اما به نظرم این فیلم از قبلی بهتر است؛ تنوع 
و هضم دراماتیک بیشتری دارد و نور و سایه بیشتری در 
پیش��رفت روایتی داستان اس��ت و روی هم رفته امکان 

نقش آفرینی بیشتری برای بازیگران خود دارد.
به باور جفری مک نب، منتق��د ایندیپندنت نیز این فیلم 
به زیبایی انزوا و خش��م موجودیتی را به تصویر می کشد 
که شخصیت هایش حس می کنند. هر چقدر که بیشتر 
می جنگند تا شرایط خود را تغییر بدهند، آن شرایط بدتر 
می شوند. ممکن است موضوع داستانی فیلم تیره باشد، 

اما داستان سرایی کاماًل مجذوب کننده است.
 انتقاد از سیاست های دولت انگلیس

کن ل��وچ  در عی��ن اینکه آث��ارش علیه نظ��ام ناعادالنه 
سرمایه داری در غرب است، از هر فرصتی استفاده می کند 
تا همان انتقاد ها را بر زبان نیز جاری کند و همین باعث 
می ش��ود او چهره ای جنجالی در رویدادهای سینمایی 
باشد. برای مثال لوچ پس از کس��ب جایزه آکادمی فیلم 
بریتانیا، برای فیلم من دانیل بلیک س��خنان تندی علیه 

دولت انگلیس بر زبان راند.
او پس از کسب این جایزه گفت: از آکادمی فیلم بریتانیا 
برای حمایت از آنچه فیلم می گوید تشکر می کنم، چیزی 
که صد ها هزار نفر از مردم کشور می دانند و آن این است 
که آسیب پذیر ترین و ضعیف  ترین مردم با رفتار سنگدالنه 
و وحشیانه دولت رو به رو هستند و این خفت بار است. این 
رفتار وحشیانه به جلوگیری از ورود کودکان پناهنده به 
کشور نیز تسری یافته، کس��انی که ما قول دادیم به آنها 

کمک کنیم و این نیز مایه ننگ است.
 داستان فیلم من دنیل بلیک هستم، درباره زندگی یک 
نجار است که پس از حمله قلبی بیکار می شود و با نظام 
بروکراتیک تأمین اجتماعی انگلیس مواجهه ای پرکشش 
دارد. همچنین فیلم یک مادر و دختر را نش��ان می دهد 
که درگیر تش��ریفات اداری در سیستم تأمین اجتماعی 

انگلیس هستند.
 نقد کن لوچ علیه بی بی سی

انتقادهای کن لوچ به این موارد خالصه نمی ش��ود و او از 
هر فرصتی اس��تفاده می کند تا خالف نظم رسانه ای در 
بریتانیا صدایی متفاوت ارائه دهد و انتقاد از پوشش اخبار 
در شبکه بی بی سی یکی از این موارد است که به زعم او به 

شدت سیاسی و یکطرفه ارائه می شود.
لوچ با هدف گرفتن بی طرفی بی بی سی، پوشش خبری در 
این شبکه را به شدت سیاسی و دستکاری شده می داند و 

می گوید: »بی بی سی نیاز دارد که دموکراتیزه شود.«
او فضای بی بی سی را برای کار کردن فاسد می داند: »درک 
از تنوع آنقدر در این شبکه متفاوت است که می تواند به 
یک درام بدل ش��ود و مفهوم خبر در این ش��بکه باید به 
چالش کشیده شود. بی بی سی کامالً بر نقش خود در شکل 
دادن به آگاهی مردم واقف است و آنچه باید دانست این 
است که باید به حرف مردم گوش کرد، در حالی که اخبار 

این شبکه بسیار دستکاری شده و سیاسی است.«
کن لوچ بار ها چنین مواجهه ای با بی بی س��ی داشته و در 
کالج دانشگاه لندن نوع پوشش دادن اخبار در بی بی سی را 

جانبدارانه خوانده است.
البته کن لوچ سابقه قدیمی همکاری با بی بی سی را نیز 
در کارنامه دارد و حدود ۵۰ سال پیش فیلم »کتی به خانه 
برگرد « را برای بی بی سی س��اخت که فیلمی خانوادگی 
درباره بی خانمان  ها بود. با اینحال این همکاری باعث نشد 

تا او از بیان حق رویگردانی کند.
لوچ می گوید بی بی سی دیگر عالقه ای به ساخت درام های 
اجتماعی تلویزیونی ندارد و بیشتر سریال های این شبکه 
در کمپانی های دیگر تولید می ش��وند و مدیران داخلی 
معتقدند این کابوسی برای بی بی سی است و برای همین 
بی بی سی به محلی برای فساد کارگردان  ها بدل شده است. 
او از انتخاب برنامه  ها توسط این شبکه نیز انتقاد کرد و با 
اشاره کردن به سریال »دانتون ابی« گفت چنین درامی 
نشان دهنده چشم اندازی درخشان از گذشته ای غیرقابل 
دفاع است. آنها می خواهند بگویند خودتان را با آنچه امروز 
دارد می گذرد، خس��ته نکنید و فقط در یک نوس��تالژی 

جعلی غوطه ور باشید.
سریال دانتون ابی که سال ۲۰۱۰ پخش شد وقایع یک 
قصر بزرگ در یورک ش��ر و زندگی یک خانواده اشرافی 
به نام »خاندان کرالی« را به همراه خدمتکاران شان، در 
دوران پس از س��لطنت ادوارد هفتم و در خالل سلطنت 

جرج پنجم روایت می کند.
به زعم لوچ این مجموعه تلویزیونی تاریخ را به سود طبقه 
اش��راف روایت می کند و این تحریف تاریخی به قصد به 
خواب بردن افکار عمومی بریتانیا ساخته می شود و درست 

مسائل کارگری همواره یکی از دغدغه های 
لوچ در فیلم هایش بوده اس�ت. او در فیلم 
متأسفم جا ماندی، زندگی یک کارگر را  به 
نام ریکی به تصویر می کش�د که به همراه 
همسر خانه دارش تالش می کنند خود را از 
درون باتالق مشکالت مالی بیرون بکشند

تعهد، عدالتخواهی و انقالبی گری در سینمای »کن  لوچ« 
آثار ضد نظام سرمایه داری » لوچ« آنقدر به زبان سینما و هنر نزدیک است که در 2 دهه اخیر بهترین و بزرگ ترین جشنواره های سینمایی جهان نتوانسته اند آنها را نادیده بگیرند

جواد محرمی
در مخالفت با آن چیزی است که یک شبکه رادیویي    گزارش

و تلویزیونی باید باشد. مثل این است که با تماشای 
این تلویزیون یک م��گادون مصرف کرده باش��ید. 
برنامه  هایی با کیفیت پایین که می خواهند بگویند 

در خیابان  ها هیچ خبری نیست.
 شورش علیه اسرائیل 

کن لوچ فیلمس��ازی اس��ت که هر جا احساس کند 
عده ای در حال س��تم هس��تند و گروه��ی در حال 
سرکوب وظیفه خود می داند که وارد عمل شده و تن 

به جریان رسانه ای غالب ندهد.
برای مث��ال لوچ، جش��نواره فیلم »ادینب��ورگ « را 
تهدید ک��رد در ص��ورت دریافت حمای��ت مالی از 
رژیم صهیونیس��تی، این رویداد سینمایی را تحریم 

خواهد کرد.
سفارت رژیم صهیونیس��تی در انگلستان با حمایت 
مالی خواس��تار حضور یک کارگردان اسرائیلی در 
جشنواره فیلم ادینبورگ اس��کاتلند شده بود که با 
اعتراض شدید چهره های سرشناس سینمای جهان 

از جمله »کن لوچ « مواجه شد.
 لوچ که در جشنواره کن حضور داشت، در بیانیه ای 
ضم��ن تحری��م جش��نواره ادینبورگ اع��الم کرد: 
»اطمینان دارم فیلمسازان زیادی مثل من از اینکه 

جشنواره ادینبورگ از اس��رائیل پول دریافت کرده 
است، شوکه شده اند. قتل عام ها، ترور ها و آواره کردن 
مردم غزه از سوی اسرائیل پذیرفتن این کمک مالی 
را غیرممکن ساخته است؛ من از همه فیلمسازانی که 
قصد حضور در ادینبورگ را دارن��د، می خواهم تا از 

فلسطین حمایت کنند.«
او به دنب��ال اعتراض و تهدید به تحریم، جش��نواره 
ادینب��ورگ کم��ک مال��ی ارائ��ه ش��ده از س��وی 
رژیم صهیونیس��تی را بازگردان��د. در همین حال، 
سخنگوی سفارت رژیم صهیونیس��تی در انگلیس 
با انتقاد از مقامات جش��نواره فیلم ادینبورگ، این 
اقدام »کن لوچ « و دیگر فیلمس��ازان را در راستای 
ش��یطانی جلوه دادن و غیرقانونی خواندن اسرائیل 
دانست. »کن لوچ « همزمان با این اتفاقات فیلم »در 
جس��ت وجوی اریک « را در بخش رقابتی جشنواره 
کن به نمایش درآورده بود که مورد استقبال فراوان 

تماشاگران و منتقدین قرار گفت.
 در کنار فلسطینی ها در جشنواره ملبورن

کن لوچ تریبون جش��نواره های مختلف را به عنوان 
فرصتی برای دفاع از مظلومان می بیند و صرفاً مقهور 
این رویداد ها نیست. او در اعتراض به حمایت مالی 
رژیم غاصب  اسرائیل از جشنواره ملبورن، فیلم خود 

را از این جشنواره خارج کرد.
او که پیش از این نیز به خاطر انتقاد از سیاست های 
جنگ طلبان��ه اس��رائیل و امریکا نگاه ه��ا را به خود 
جلب کرده بود، اینبار به خاط��ر حمایت مالی رژیم 
اس��رائیل از جشنواره س��ینمایی ملبورن از نمایش 
آخرین ساخته خود در این دوره از رقابت  ها انصراف 
داد. او در نامه ای به »ریچارد مور«، رئیس جشنواره 
ملبورن«، متذکر ش��د که در صورتی که جش��نواره 
ملبورن حمایت مالی اسرائیل را بپذیرد، فیلم خود 
را تحت عنوان »در جست وجوی اریک « از جشنواره 
خ��ارج خواهد ک��رد. لوچ در ای��ن نام��ه آورده بود: 
فلسطینی ها، اعم از هنرمندان و دانشگاهیان، نیز به 
همین دلیل جشنواره را بایکوت کرده اند. لوچ در ادامه 
این نامه ضمن محکوم کردن رژیم اش��غالگر قدس 
به نسل کشی در غزه و اش��غال غیرقانونی سرزمین 
فلسطینی  ها و همچنین ویرانی خانه  ها و محل زندگی 
آنها می نویسد: »این بایکوت تا زمانی که اشغالگری 
ادامه دارد، شامل دولت اسرائیل خواهد شد. لوچ 73 
ساله در ماه می  نیز با تهدید جشنواره ادینبورگ به 
خارج کردن فیلم خود از این جشنواره، موفق شد تا 

نام رژیم صهیونیستی را به عنوان یکی از اسپانسرهای 
این جشنواره حذف کند.

 حمای�ت از تحری�م مؤسس�ات فرهنگ�ی 
اسرائیل

ک��ن ل��وچ، همچنی��ن ضم��ن انتق��اد از جنایات 
رژیم صهیونیس��تی در فلس��طین، از فراخ��وان 
فلس��طینیان مبنی بر تحریم مؤسس��ات فرهنگی 

اسرائیل حمایت کرد.
لوچ گفت: فلس��طینی  ها پس از بی��ش از نیم قرن 
که از اش��غال سرزمین ش��ان، ویرانی خانه هایشان، 
ربوده شدن فرزندانش��ان و به خاک و خون کشیدن 
تمدنشان می گذرد، اکنون دست به چنین فراخوانی 
زده اند. وی ضمن ابراز این مطلب که امید ندارد این 
بحران به این زود ی  ها پایان پذیرد، افزود: ما به عنوان 
شهروندان انگلیسی باید به وظیفه خود واقف باشیم. 
ما باید دولت های امری��کا و انگلس��تان را به خاطر 
حمایت و تجهی��ز نظامی اس��رائیل محکوم کنیم. 
ما همچنین باید با اقدامات تروریس��تی دولت های 
امریکا و انگلستان در ترویج جنگ  ها و اشغالگری  های 

نامشروع مقابله کنیم.
»کن لوچ « همچنی��ن به همراه دهه��ا کارگردان و 
سینماگر دیگر بیانیه ای را برای عدم تمرکز جشنواره 

فیلم لوکارنو بر سینمای اسرائیل امضاء کردند.
این جشنواره سوئیسی پیش از آن اعالم کرده بود با 
همکاری صندوق فیلم اسرائیل بخشی از این رویداد 
سینمایی را به تمرکز بر سینمای اسرائیل اختصاص 

خواهد داد.
در این بیانیه فیلمسازان و فعاالن عرصه سینما نگرانی 
خود را از همکاری جشنواره فیلم لوکارنو با صندوق 
فیلم اسرائیل ابراز کرده  و از وزیر امور خارجه سوئیس 
که نقشی اساس��ی در این ماجرا داشته است، انتقاد 
کرده اند. در بخش��ی از این بیانیه آمده است: » ما از 
اینکه جشنواره لوکارنو قصد دارد در سالگرد قتل عام 
هزاران نفر از مردم فلس��طین در غزه در تابس��تان 
۲۰۱۴، بخش��ی را به تمرکز بر س��ینمای اسرائیل 
تخصیص دهد، بسیار نگران و آشفته هستیم. تصمیم 
جشنواره لوکارنو در واقع پیروی از نژادپرست  ترین 

رژیم در جهان است.
کن لوچ پیش از آن با ابراز تأسف و عصبانیت فراوان 
از کش��تار مردم در غزه عنوان کرده بود: کشور من 
)انگلیس( نیز بیش��رمانه از امری��کای قلدر پیروی 
می کند، اما ما بی قدر نیستیم و می توانیم با هم عمل 
کنیم و در اینجا پیشنهاد تحریم فرهنگی مطلق تمام 
رویدادهای تحت حمایت اسرائیل را مطرح می کنم؛ 
اسرائیل باید به یک دولت منفور مبدل شود. هیچ تیم 
فوتبالی از اسرائیل نباید در رقابت های اروپایی شرکت 
کند، نمی دانم چه زمانی آنها به اروپا پیوستند، چون 

جغرافی ام خیلی خوب نیست.
»لوچ« با ۱۲بار حضور در بخش رقابتی جشنواره کن، 
رکورددار معتبر ترین رویداد سینمایی جهان است. 
در میان تمام فیلمسازانی که تاکنون در بخش رقابتی 
نامزد نخل طال بوده اند،  ای��ن کارگردان صاحب نام 
انگلیسی پرچمدار بی رقیب اس��ت و تاکنون ۱۲ بار 
تا آستانه کسب این جایزه رفته است. فیلمسازی که 

بیش از 73 جایزه سینمایی در کارنامه خود دارد.
مهجور ب��ودن کن ل��وچ در افکار عموم��ی ایرانیان 
اما مس��ئله ای عجیب است. رس��انه های رسمی در 
ایران همواره به شکلی عمل کرده اند که اغلب مردم 
فک��ر می کنند تنها ص��دا علیه رژیم صهیونیس��تی 
در جه��ان از ایران اس��ت و ضعف این رس��انه ها در 
پیام رس��انی اجازه نمی دهد جامعه ب��ه این آگاهی 
برسد که اساس��اً رژیم صهیونیستی در دید بسیاری 
از مردم و ش��خصیت های جهان��ی رژیمی منفور به 
ش��مار می رود و افرادی مش��هوری چ��ون کن لوچ 
شجاعانه از تریبون های هنری علیه این رژیم سخن 
می گویند. نکته مهم دیگر درباره سینمای لوچ احترام 
به تماشاگر است. در آثار انتقادی لوچ درباره جامعه 
انگلستان او یادش نمی رود که نباید از تماشاگر انتقام 
بگیرد و عصبانیتش را از وضع موجود با ریختن زهر 
تلخی به کام مخاطب جبران کند. از این منظر لوچ 
فیلمسازی انقالبی است که بدون حرکت در مسیر 
تن��دروی و افراط گرایی به نامالیم��ات نقد می کند 
و بر خالف دسته ای از فیلمس��ازان ایرانی مدعی به 
جامعه نگاهی از باال ندارد و اتفاقاً در آثارش همواره 
خود را کنار طبق��ه ای قرار می دهد ک��ه درباره آنها 

فیلم می سازد.

ل�وچ ب�ا ه�دف گرفت�ن بی طرف�ی 
بی بی س�ی، پوش�ش خب�ری در این 
شبکه را به شدت سیاسی و دستکاری 
ش�ده می داند و می گوید: »بی بی سی 
نی�از دارد ک�ه دموکراتی�زه ش�ود.«
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