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 !خوانند دوباره می نو، صداهایی

 سوئد –تبعید  یالمللی سینمابین دوره جشنوارهپانزدهمین  گاهی به برگزارین

 بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com  
 

 

سینمای مرکزی جشنواره بین  Hagabion -جشنواره و سینما هاگا  دفترمحل  Viktoria hus –ویکتوریا هاوس 

 سوئد  – تبعید یسینمااللملی 

 

بین اللملی رگزاری دوره جدید جشنواره ب هنری و سیاسی خبر - فعال حرفه ای عرصه های فرهنگیه برای من ب

آمد. آن هم می  وسوسه برانگیزتماشاگران فیزیکی  و با حضور ینماهاس های باز سالندر آن هم سوئد، – تبعید یسینما

اکثر که درواقع روزهایی  و محدودیت های ناشی از آن قرار گرفته اند. روناک ه ای که همه جهان تحت تاثیردر دور

اطالعیه انعکاس  " ایستا" بود."بسته" و زندگی مردمی هافضاعرصه های عمومی و درمراسم ها  وفعالیت ها 

 با .نمودمی  واقعیتدور از خبری در فضاهای باز به نظر آن  برنامه های گسترده برگزاری ومطبوعاتی جشنواره 

این  برگزاریچگونه گی  کنجکاو بودم تا از نزدیکاین جشنواره حرکت جریان عنوان عالقمند دیرینه به ه باین وجود 

درواقعیت  مشانومداپی گیری  رایب، جمع خستگی ناپذیر مهینی و یارانش جدا از شناخت دیرینه ام از .ببینمدوره را 

برگزاری  کار وبا تجربه سی ساله امروزتا به  1993از موجود.  موانعها و  تمام دشواری بخشیدن به این رویداد با
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چرایی و چگونه گی برگزاری  کرونایی ه هول وهراس عمومیبوبحبو در این ، امروزوضعیت  در ، آن همجشنواره

  .بود پرسش برانگیزبرای من آن 

تصور بود. حضور تماشاگران و سینماگران  های نمایش با جلسهوضعیت و  یسالمتحفظ  متوجهذهنی ام  های دغدغه

هم  ؟ یا شایدمی توانست باشد آن اینترنتی اجرایاین روزها  فضای کنونی کرونایی در ها برنامهاجرای از  منطقی ام

گشت شمار نبا حضور ا را هانمایش فیلم جلسه های از  تعداد محدود ی ! آیابیرونی تبلیغاتی کارکرد در راستایحد اکثر 

 ؟کردد نان برگزار خواهتماشگر

جشنواره برای من  برگزاری کارباتوجه به اهمیتی که  ،های دیگرممشغلهوجود با  و ییتردیدها تصورات و  چنینبا 

همراه با دیگرعالقمندان شدم تا ترین بندر صادراتی و کارگری سوئد  این دومین شهر و مهم ،گوتنبرگراهی شهر  ،داشت

  شرکت کنم.در آن جشنواره  به وفادار

از نزدیک شاهد کار  شرکت کرده و آن برخی از دوره های  تا درالبته در طول سال های گذشته شانس آن را داشتم 

 باشم.سینمای تبعید فیلم های در عرصه ارایه  جشنوارهسترگ این 

به از من استفبال می کند. اسم من  نادر جعفری آنمسئول ارتباطات  ،جشنواره مهمانان محل دیداربه  در ابتدای ورودم

. پوشه حاوی می دهدای را به من پوشه او است.ثبت شده اتی جشنواره عدر لیست مهمانان مطبو نگارعنوان روزنامه

اطالعات مربوط به فیلم  و های جشنوارهبرنامه و توضیح با تصویر همراهای تمام رنگی کتابچه وزین سی و دو صفحه

به صورت وسیع در سطح شهر و مراکز فرهنگی و عمومی به رایگان  کتابچه .استها و ساعت ها و محل نمایش آن ها 

های نمایش محلحاوی نقشه و اطالعات مربوط به کارت خبرنگاری من و  ،عالوه بر کتابچهپوشه توزیع شده است. 

  ،هافیلم

 . بودمحل دفتر جشنواره و مهمانان  اقامتل مح ، Open Forum  - ی آزاد هابحث  ه هایجلسل مح 

از ایستایی و د. نزام را کنار میتصورات تردیدآمیز اولیهآن مهمانان  وجمع برگزار کنندگان جشنواره  جنب و جوش

 ،راکرد دکتر یونس کهوری از همکاران جشنواره مهمانان  .استهمه چیز زنده و پرشورهول و هراس خبری نیست. 

زندان یا "و The End Will Be Spectacular" (1 ) - )اسم کردی واصلی فیلم( آزادی"برای های سازندگان فیلم

قرار مهمانان کرد دعوت شده به جشنواره که با این تفاوت از فرودگاه آورده است. اما  " Prison or Exile –ٍ تبعید

در جشنواره از آلمان و  رای شرکتبیعنی پنج نفرشان با اشتیاق  ،ها اکثر گروه سازنده فیلمحاال  اماسه نفر باشند. بود 

به  اصغررجبی و علی کالیی،  جعفری نادر :جشنوارهو هماهنگی مسئول تدارکات رفقای  گوتنبرگ آمده اند. هترکیه ب

مشکل اساسی این است که همه ی هتل های مناسب با بودجه  !ناخوانده می باشنداسکان مهمانان ی برای یال چاره جوبدن

ترجمه  درهم که به زبان ترکی استانبولی آشنا هستم  من اطاق خالی ندارند. و هستنداشغال  در شهر، محدود جشنوارهی 

 .کنمها کمک می آن به گفتگوها

عبدالرضا  "Lost Stars - شدهستاره گم" فیلمسازنده که با دوستان آید ی پیش می فرصتآشنایی ی های اولیه در این لحظه

 اند گپ کوتاهی بزنم.کهن روز و هومن میرفتحی که از آلمان آمده

 

*** 

با خبر اگرچه  شود.آغاز  روز جمعه دوازدهم نوامبرکه قراراست فردا . هستیمافتتاح جشنواره  ظارتان همه با اشتیاق در

روز چهارشنبه دهم نوامبردرمنطقه مهم حاشیه نشین شهر  یعنی ،رسمی جشنواره افتتاحدو روز قبل از می شویم که 

. برنامه ای ندالعاده بسیار مهمی به پیشواز افتتاح جشنواره رفته ابا برنامه فوق Angered - منطقه آنگرد -گوتنبرگ 
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 Gorki  -ی مولرکرگو"با حضور کارگردان فیلم  " – Children of the Enemy هادشمنان بچه"با نمایش فیلم 

Muller  " و گالوزسییپاتر"و شخص اول فیلم – Patricio Galvez". که دخترش به  شیلیایی خارجی تبار مرد

  شود.کشته می نیز ها پیوسته بود و درآنجاجهادیست

 

 سوریه "الهول"اردوگاه  پدربزرگ کودکان اسیر در -و گالوزیسیپاتر و هافیلم دشمنان بچه

 

برای نجات  ،درچنبره دیوان ساالری دولت ها وسییپاتر تالش های رنج آور ی تلخی از فیلم روایت مستند و بی واسطه

 است. و انتقال آن ها به سوئد ها در سوریهاردوگاه جهادی از هفت نوه خود

های تاتر آنگرد و چند انجمن مهم همراه با بحث و گفتگو پیرامون مسئولیتمشترک جشنواره،  این برنامه با همکاری

 در مناطق حاشیه های جشنواره برگزاری جلسات نمایش فیلم و برنامه اساسا شد. برگزارفردی و جمعی در این تراژدی 

به ویژه  ،فرهنگ و هنرای جشنواره در راستای غیرمتمرکز کردن های پایهاز سیاستهمواره  نشین شهر گوتنبرگ

 .سینما بوده است

حسین مهینی، دبیر هنری جشنواره در بخشی از سخنان افتتاحیه خود، درباره روند تدارک برنامه های این دوره از 

 جشنواره و شعار محوری آن "هنوز امید" چنین آغاز کرد:

 من در تبعیدم»

 "وارمچون هنوز امید 

برای  این پیام را شاعر و سینماگر بلند آوازه یونان"   Theo Angelopoulos  - آنجلوپلوس "وئها پیش بود که تسال

 .فرستادمن و یارانم در جشنواره 

های نیروی پیش برنده برگزاری دوره  ،امیدواری به آینده روشن باورمندی ، همیندر طول این نزدیک به سی سال

 جشنواره ما بوده است. حتی در این دوران کرونایی!

کار تدارک دوره پانزدهم جشنواره را آغاز  ،"هنوز امید"و آنجلوپلوس، با شعار محوری ئمتاثر از کالم جادویی تما 

 کردیم. 

فاصله  با سنتیکه به   - موعد مقرر برگزاری نمادین جشنواره در برنامه مابا توجه به مصوبات اداره بهداشت سوئد، 

طور غیر منتظره ه ب ناگهان که آن بود. اینترنتی  برگزار به صورتو کوچک  هدر یک محدود -است شده  تبدیلدوساله 
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می توانستیم به روال  ماطبیعتا این امکان مهمی برای ما بود. چراکه باز شد.  برای برگزاری برنامه های عمومی  فضا

با وجود محدویت زمانی  م. واز باز شدن این فضا استقبال کردی جشنواره را برگزارکنیم. ماعادی و در موعد دوره ای 

با کیفیت تا این دوره را هم همچون دوره های گذشته  بسیج شدیمجشنواره  دوره جدیدبرای تدارک  ،و کوتاه بودن فرصت

ای را از لحاظ موضوع گسترده ع برنامه های متنوما  و رفت تدارک جشنواره با سرعت پیش می برگزارکنیم. مطلوب

هم در تاریخ افغانستان و هم در  یفصل دیگر آگوست ۱۵در با ورود طالبان به کابل که  بودیم ساخته آمادهها و تم ها 

 ای برگزاری جشنواره ما پیش آمد.تاریخ دوره

 یویژه زنان سینماگر افغاستان آزاد ارایه آثار سینماگران افغانستان به صحنههای گذشته، همواره جشنواره ما، در دوره

 خواهانه هنرمندان افغانستانبا مقاومت آزادی که جشنواره ما ی ارگانیکبه مناسبت چنین رابطه بوده است. نه تنها

می  یرا به نابودهزاران انسان نجیب و شریف افعانستان  ود و زندگی بدر شرف وقوع ، بلکه با تراژدی که داشت

 .موقعیت زناندر رابطه با تفاوت باشیم. به خصوص بیبه عنوان جریانی متعهد  نمی توانستیم ،کشاند

ای را با شده را تغییر دادیم و با مشارکت خود زنان سینماگر افغاستان برنامه های از پیش تعیین نتیجه کل برنامه در

 حذفرا که تنظیم کرده بودیم  هااز برنامه تعدادیالبته مجبور شدیم که  یم.کرد تنظیم "توانند!زنان افغانستان می"عنوان 

 "ستان اختصاص دهیم.ناین دوره از جشنواره را به برنامه ویژه افغا های امکانت نمایش فیلم بخش عمده ای ازکنیم و 

*** 

 

  افتتاح جشنوارهمراسم ،  Roy -رویسینما 

 

 شد. آغاز Roy -رویسینما ، در سینمای قدیمی و تاریخی شهر ۲۰۲۱نوامبر  ۱۲غروب جمعه جشنواره برنامه افتتاح 

سخنان  برنامه با تشکیل می داد. "توانند!زنان افغانستان می"افغانستان برنامه فوق العاده  راافتتاحیه  مراسم بخش عمده 

به قدرت  در سخنانش او. کردآغاز ،افغانستانی رهایی خواه کنشگرانشاعران و  ازو مجری برنامه،  –آزاده نجفی  خانم

دورانی سیاه در افغانستان به ویژه برای زنان و کودکان نامید. وی طالبان را سرآغاز حکومت زن ستیزرسیدن مجدد 

اش بیرون بیاید و به درمانگاه و بیمارستان و دکتر برود. چرا که به تواند از خانهامروز زنی که حامله است نمی" :گفت
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در خانه بماند  شان خطرناکبا آن وضع  هستند که مجبور  آن هادستور طالبان زنان حق ندارند از خانه بیرون بیایند. و

 "د کرد.نو ببیند چه سرنوشتی پیدا خواه

 

دختران همه تعطیل هستند و  بقیه در تمام افغانستان فقط دو مدرسه دخترانه باز شده است و" :در ادامه گفت آزاده خانم

 "باید در خانه بمانند.دانش آموز 

پناه  سوئدبه شده و  افغانستان به کابل مجبور به فرار از  طالبان با ورود نیروهای نگاری بود کهسخنران بعدی روزنامه

، شهادت های زنده وتکان طالبان و سرکوب مردم به ویژه زنان چگونه گی هجوماز مسقیم  او  مشاهدات آورده بود.

 .دهنده ای بود

 

 

 

 کنشگران رهایی خواه افغانستانی. ازآزاده نجفی مجری برنامه افتاحیه و

 

 را اجرا کرد: "من سرزمین"و   " لعل بدخشان"های ترانه خواننده و نوازنده افغانستانی  "سرخوش رئوف"سپس  

 خانه به خانه گشتم ،آشیانه گشتمبی"

 شانه به شانه گشتم ،بی تو همیشه با غم

 از تو نشانه من ،عشق یگانه من

 شعر و ترانه من ،بی تو نمک ندارد

 خسته خسته از جفایی ،سرزمین من

 صداییسرود و بیبی ،سرزمین من

 دوایی بیو دردمند  ،سرزمین من

 "...سرزمین من
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سندیکا های اتحادیه های آموزشی  -" ABF - .اف ب آ." یسئر" Conny Pettersson –کنی پترشون  "آقای سپس

حمایت کرده است.  جشنواره.ب.اف از این آ :گفتوا د.صحبت کرواقع حامی اصلی جشنواره  در ،(2) گارگران سوئد

درباره این فستیوال سخن گفت و به توان کند. نمیهایی به همبستگی انسانی کمک می جشنوارهچرا که برگزاری چنین 

 " کند.های زیادی است در این عرصه تالش کرده و هنوز هم تالش میهای حسین توجه نکرد. حسین سالتالش

  رسید. های افتتاح جشنوارههظلح مهینی و بت بهوپس از این سخنرانی ن

 گفت: مهینی نیز در ادامه این مراسمن یحس

کردیم. پیامی که محتوای آن نماد آرزوها و باورهای با پیامی افتتاح میرا های جشنواره به طور سنتی ما همواره دوره"

گزا بر سلطه گرها وسلطه پذیرها. جهانی دیگر، جهان آزادی وبرابری انسان ها، جهان بدونبا ای آیندهما به آینده بود. 

  فیلم های سبنماگرایثیر گذاری اتو نمایش  به ءاتکابا است درراستای تحق چنبن جهانی  یتالش ،ما جشنواره ری

  .ی تبعید 

 " Ska Nya Röster Sjunga– خوانندمی نو  یصداها"هایمان را در ترانه جاودانه الاما امسال در این دوره ایده

  دگراشتساینگرید "آموزان مدرسه دانش. این ترانه جاودانه را یافته ایم Mikael Wiehe(3 )  - میکاییل ویه"از 

Ingrid Segersted"، در راسیسم  و ضد ماین زن مبارز  ضدفاشیس ،دگراشتسبرداری از مجسمه اینگرید  در پرده

  امشب ما  .کنند راجدر افتاحیه جشنواره ما هم ارا دعوت کردیم تا این ترانه  آموزاندانشاز .  ما ندخواندهفته قبل 

 "جشنواره ما را افتتاح می کنند.« خوانند می دوباره صداهای نو»ترانه جاودانه با کنیم که این جوانان افتخار می

از دانش آموزان همراه با  شش نفربا صدای  Mikael Wiehe - میکاییل ویهترانه جاودانه  طنین  ه هاظلح در این

 :می کندامید  از شور وسالن سینما را لبریز نوازندگی استاد موسیقی شان

یک چیز قطعی است"  

 و آن جریان زندگی است

 بازگشت مجدد هرچیز

 شروع دوباره همه چیز

شود هرچند صدای ما ضعیف و خاموش می   

خوانند اهایی نو، دوباره میصداما   

خوانند میاهایی نو، دوباره صد  

 

 وقتی پا به سن گذاشته ایم

 و موهایمان سپید شده است

  وقتی زندگی رو به تاریکی می نهد

  و روزهایمان سپری شده است

  وقتی قامتمان خمیده است

و گامهایمان سنگین  ... 

خوانند هایی نو، دوباره میصداآنگاه   

 ترانه های آزادی، عدالت و صلح را

کمر خم نخواهد کردترانه های خلقی که هیچگاه   
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 ترانه های عشقی که هرگز خاموش نخواهد شد

خوانند اهایی نو، دوباره میصدآری،   

(4) ".خوانند اهایی نو، دوباره میصد  

 

*** 

 

این مجموعه  .می شودآغاز شنیانیم کوتاه فیلم های ازوعه هفت قسمتی میک مج نمایش شب افتتاحیه بافیلم برنامه  و

عنوان پایان ه ب ،براساس تم های برنامه های جشنواره ،دانشگاه غرب سوئدسه بعدی  - انیمیشن ی رشتهدانشجویان را 

عنوان تیزر در ه نفر بودند. این فیلم ها ب یازده این دانشجویان در سه گروه و متشکل از ند.اساخته  هایشاننامه دوره 

نشان داده شدند. در طول جشنواره برنامه های نمایش فیلم ها  

 ساخته صحرا کریمی پایان بخش برنامه شب افتتاحیه بود. عایشه" –مریم  -"حواستانی نسینمایی افغافیلم 

نج مرکز فرهنگی و سینما در طول یک هفته به پکشور مختلف در  17فیلم از  30جشنواره در مجموع دوره ازدر این 

 نمایش گذاشته شد. 

 از: نددبو جشنواره عبارت ی انتخاب شده این دوره ازهای ایرانفیلم

 از آلمان - ساخته کاوه مدیری -میترا  -

 از آلمان - ساخته حسین پورسیفی -فردا آزاد خواهیم شد  -

 از کانادا - ساخته نسیم تقوی و امیر گنجویInto Schrodinger`s Box   -داخل جعبه شرودینگر  -

 ی نژادئرساخته فرید حا Others ‘In Their Own Land _ sub _ light   -دیگری در سرزمین خود  -

 از کانادا -

 از هلند - ساخته رضا آزادی -بنزین خونین  -

 از کانادا - ارسالن براهنی ساخته -Migrant Birds Fly  -پرندگان مهاجر -

 ازچکسلواکی -عبدالرضا کهن روزساخته  -ستاره گمشده  -

 آموزان مدارس بود. برای پناهندگان و دانش ی آنهاهای نمایش فیلم و برنامهرایگان بودن جلسه جشنواره از نکات مهم

ودر جلسات نمایش فیلم ها و  ندبود جشنوارهاز اروپا و کانادا مهمان مهمان خارجی  پانزدهمهینی بیش از  حسینبه گفته 

  بحث و گفتگوها شرکت داشتند.

 خرابکاریاین  جشنواره بود.سایت بو خرابکاری در وحمله سایبری  ،ری جشنوارهاز اتفاق های مهم در طول برگزا

مدار  از را سایتبو کال بخش انگلیسیو برگزاری جشنواره اصلی  روزهایخصوص در ه ب شد،چندین بار تکرار ها

محدوده زمانی کوتاه در نظر فنی امکان بازسازی آن  زاکه آسیب وارده به حدی بود  .نداختده  و از کار اکرخارج 

 مهینی به باور. شدجغرافیای اسکاندیناوی از خارج جشنواره با اتارتباطمنجر به قطع ای که حادثهد. بون امکان پذیر

از حکومتی های سیستمو  دستگاه های فکری افراد، گروه ها و وابستگان به ،جشنوارهکنندگان سایبری به سایت  حمله

 را های نژادی و جنسیتی مرزی و فرا ها ایدئولوژی یفرای آزاد ها ند که گفتگوه ا بودجمله رژیم جمهوری اسالمی 

 می باشند.اختناق  و ثمارتدیکتاتوری، اسی تابند و در پی سلطهبر نمیحتی در اشکال بیانی هنری از جمله سینما 

های نمایش زمان تاریخ ودر باره اجتماعی  رسانه هایگمراه کننده از طریق اطالعات پخش این دوره  از مشکالت دیگر

 داشت.دامنه گسترده تری  بیشتر وشدت کردی های  فیلمخرابکاری ها در مورد این  بود.ها فیلم
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ها و هم دو تن از بازیگران در این جشنواره دو فیلم از کردستان ترکیه و مبارزات مردم نمایش داده شد که هم کارگردان

 .فیلم شرکت داشتنددر جلسات نمایش آن 

 " زندان و یا تبعیدو "  Ersin Celik  - ساخته ارسین چلیک "برای آزادیهای سینمایی " فیلم

در ارتباط با مبارزات مردم کرد ترکیه در این جشنواره  -و آلمان  از ترکیه   Cicek Serifساخته شریف چیچک  

 .ندبود

 

  برای آزادیکارگردان فیلم   ارسین چلیک

چنین دفاع لیس ترکیه علیه مردم کرد و همپگیری این دو فیلم علیه دولت فاشیستی ترکیه و جنگ نابرابر ارتش و  جهت

دهد که ها نشان میچنین بازیگران آنها و هم. رفتار و منش کارگردانان این فیلممی باشد ها از آزادی و برابری انسان

ای در آثار هنرمندان و نویسندگان نیز تردید چنین روحیهبند هستند. بیدر به آزادی و برابری و احترام متقابل پایقچ

  کند.و بیننده را به خود جلب می وتوجه خوانندهیافته انعکاس 

 

 نبود درجشنواره خبری هابرای دیدن این فیلمساکن گوتنبرگ اما متاسفانه از کردهای ایرانی 

 

*** 

ساخته رضا آزادی به نمایش گذاشته  "بنزین خونین"، درسومین روزبرگزاری جشنواره فیلم نوامبر 15روز دوشنبه 

و  ؛1398 سال درآبانماه علیه گرانی بنزین در باره اعتراض های سراسری مردم درایراناست ی شد. این فیلم مستند

ای که و بی واسطه از اسناد تصویری مستقیم  با استفاده  فیلم .اسالمی  توسط جمهوریکشتار مردم به جان آمده ازفقر 

اسناد صوتی محرمانه و همینطوربود پخش شده  در رسانه های اجتماعی توسط تلفن های دستی خود مردم ظبط و

    .شده است 1398 ماه سال خونین آبانروزهای از  ای روشنگرانهتکان دهنده وروایت و  تدویننیروهای امنیتی 
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 حسین مهینی دربحث و گفنگوی بعد از نمایش فیلم – بنزین خونینکارگردان فیلم  رضا آزادی

 

نمایش چراکه روز ، جشنواره بودبرگزارکندگان سیاسی هشیاری نشانه ی  ،نمایش این فیلم و روزانتخاب شده برای تاریخ

  آبان، سالروزاین رویداد تاریخی. 25با هم زمان بود فیلم 

منتقدین هنری  ،میان تماشگران، فعاالن حوزه های مسائل حقوق بشریای ازنمایش فیلم بحث ها و جدل های گسترده  پس

 اسناد کارکرد و گزینش درکم وکیف مسئولیت ها دودحاز صورت گرفت. دامنه بحث ها و همینطورکارگردان فیلم

 کشیده شد؛فیلم های مستند نوع و شکل های بیانی این  سینماییپرداخت های چگونه گی  به تا این گونه فیلم هاساخت در

  د.دنبو مسئوالنه و پویندهکه در نوع خود یی بحث ها 

 

 ،ود. فیلمبعبدالرضا کهن روزساخته  " ستاره گمشده"فیلم دیگری که توجه بینندگان را به خود جلب کرد فیلم  مستند 

 شودها مییک سرباز ایرانی است که در جنگ ایران و عراق اسیر عراقی روایت

. 
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Open Forum - هومن میرفتاحیازراست به چپ( بهرام رحمانی، ) گمشده و گفتگوی فیلم ستارهبحث  ه یجلس – 

کارگردان فیلم ، یوهان بری استروم  عبدالرضا کهن روزشخص اصلی فیلم، عباس یوسف پور فیلمساز و منتقد فیلم، 

اجتماعی و از رهبران سیاسی  -تحلیل گرسیاسی نویسنده و عضو کمیته انتخاب فیلم جشنواره ، یدی شیشوانی  -فیلمساز

 .چپ

 

های روحی و های هولناک عراق و در زیر انواع و اقسام شکنجهپنج سال از جوانی خود را دراردوگاههومن میرفتاحی 

ایمان خود به مذهب اسارت  از به هنگام آزادی ، امابود معتقد و باورمند به مذهب ، اوگذراند. به قول خود ویمیجسمی 

 اسرای مذهبیازنه برای حاکمیت اسالمی ایران و نه حتی برای برخی  اوگیری  جهت و از این رو بودرا از دست داده 

ایران در در اثر فشارهایی که از سوی حکومت و اطرافیان  اورانجام نبود. س قابل قبول -ها در کنار هم بودند که سال -

 .می شودآلمان شده و پناهنده  با عنوان " مرتد"  بر او وارد شده بود، مجبور به فرارایران

  

 شرح حالبود که  " – Children of the Enemy  ها دشمنان بچه"فیلم مستند فیلم دیگری که جذاب و دیدنی بود 

از های خود را پدر بزرگی است که دخترش به داعش پیوسته بود و او توانست از گوتنبرگ به روژاوا برود و نوه

 بیاورد. سوئدبه آنجا 

های تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در مناطق شرق سوریه به سر اردوگاه ها تن از کودکان سوئدی تبار درده

برند، افکار عمومی سوریه به سر می "الهول"کودک سوئدی که در اردوگاه   این هفت داستانبرند. در این میان اما می

هستند که به  "مایکل اسکرومو"جویان داعش به نام کودک فرزندان یکی از جنگ ۷ها را به خود جلب کرد. این یسوئد

 .داعش پیوست و در سوریه کشته شد
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 .به نمایش گذاشته شددوباره پدر بزرگ بچه ها عنوان برنامه اختتامیه جشنواره با حضور کارگردان فیلم و ه یلم بفاین 

" پایان بخش Patricio Galvez - و گالوزیسیپاتربعد از نمایش فیلم بحث و گفتگو و همچنین شعر خوانی و موسیقی " 

 ود.بسوئد  –پانزدهم جشنوازه بین المللی سینمای تبعید به شدت تاثیر گزار برگزاری دوره 

 

 -و گالوزیسیپاتر -) ازراست به چپ( درمراسم اختتامیه جشنواره   هادشمنان بچه بحث و گفنگوی بعد از نمایش فیلم

و  بحث جلسههماهنگ کننده  گرداننده و کارگردان فیلم، یوهان بری استروم ی مولررکگو، پدربچه ها

 ، آزاده نجفی مجری برنامه. بررسی

 

      ***  

 ؛ایرانی گرانبه خصوص فیلم های سینما ،جشنواره دوره از در رابطه پرداختن و نوشتن درباره مجموعه فیلم های این

من در  برایباشند؛  می امروز درسطح جهانسینمای درخشان از آثاریی منتقدین سینماتماشاگران وکه به گواهی اکثر

 نیست. امکان پذیر کلینگاه  محدود بااین گزارش 

 نویسندگان سینمایی وهمینطورهمکاران مطبوعاتی جشنواره همت کنند و مقاله هایی که  امیدوارم

فیلم های درباره البته  نوشته ومنتشر کنند.آگاهی هموطنمانمان  به فارسی برای برایفیلم ها درمعرفی و بررسی 

  :شماری از مهمترین آن ها اشاره میکنم به  ؛ندنبودکه خوشبختانه تعدادشان کم هم بسیارخوب غیرایرانی 

، لیبی از افریقای جنوبی ؛، ساخته خالد شمیس  The Colonel's Stray Dogs - ولگرد کلنل یسگ ها -

  وانگلستان

 ساخته سیمون بیتون ؛ از فرانسه و اسرائیل،  Wal -دیوار  -

 پوهرراسموسن؛ از دانمارکساخته یونس ، Flee -فرارکن  -

 ساخته ازیک باربر؛ از فرانسه و بلژیک، Petit Pays - کشور کوچک -

 ساخته ژولیا فون هاینر؛ ازآلمان، And Tomorrow the Entire World جهان همه یوفردا  -
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من ادای دین به ارایه طرح گذرای اشاره های  این البته ؛"توانند!زنان افغانستان می"..... و فیلم های برنامه فوق العاده 

 می باشد.دراین نگاه نوشتاری این جشنواره معتبر و متفاوت فیلم های از کلی

 

 

فیلم کارگردان  ی مولررکگو، پدربزرگ بچه های اسیر -و گالوزیسیپاتر -)ازراست به چپ( مراسم اختتامیه جشنواره 

 آزاده نجفی مجری برنامه.   و سبن مهینی  مدیر هنری جشنواره، حهادشمنان بچه

      

*** 

 شوره های پرظلح ،پنجره قطار یاد چشم اندازهای مه گرفته ددر امت راهی استکهلم هستم. درقطار نشسته ام و

شادمانه در رقص نور  که ظاهر می شوند؛ لحظه هایی شتابانهمچون نوارهای صحنه های فیلم ها  ،روزهای جشنواره

، را ، سینماگرانرا می بینم فیلم ها  .کنند کوبی می پای قطار پنجرهشیشه  پشت اندازامتداد چشم درجشنواره 

بحث . ندادامه داشت صبحهای ستانه آ تا را که انهشب های شاککن، را گذری گفتگوهای ،را تماشاگران آشنا و نا آشنا

ادامه داشت وجمع را میل به گذاشتن نکته  - چهارصبح – تا استانه صبحکه جشنواره افتتاحیه شبانه بعد از جشن های 

درادامه همان طبق برنامه اعالم شده فیلمش  حتی عزیز سینماگری که قراربود نبود.ی شب نشینی پایان به آن لحظه ها

دیگر در همچنان در پی پیاله های اما او ،به نمایش گذاشته شوددوم جشنواره  ، روزروز آن  سحرگاه، در ظهر

  .ایی حضور جمع بودشیدنوش  ،تشنگی

نسل نو را  -... و می شنوم میکائیل ویه  را که در پهندشت مه گرفته چشم اندازم؛ نوید طالیه داران پراز شور و امید 

 می دهد:

وقتی پا به سن گذاشته ایم"  
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 و موهایمان سپید شده است

  وقتی زندگی رو به تاریکی می نهد

  و روزهایمان سپری شده است

خمیده است وقتی قامتمان   

هایمان سنگین و گام ... 

".خوانند هایی نو، دوباره میصداآنگاه   

 

 

 

 .های جشنواره شبانهممتد بحث های برشی ازدرحاشیه جشنواره ؛ 

 

*** 

 

برگزاری  دراینکه توانسته بودم هایم در باره  لذت وشادیدرونی ام از  هایس ازحنمی توانم واقعا ؛ شور وسرمستی

 ننویسم. ی رایپاره ها ،شرکت بکنمجشنواره  این دوره از

است در تبعید جمع ایرانیان  نهادینه شده هنری -فرهنگی  مهم اقدام هایاین جشنواره یکی از  من به نظر ...و کوتاه ؛

 خود ادامه داده است. یجریان کار ه بهقفوکه در این سه دهه بی

برگزار پربارتر های آتی نیز این جشنواره را اندرکاران این جشنواره به مدیریت حسین مهینی در سالکنم دستآرزو می

چنین و مگر این که جمهوری اسالمی ایران با قدرت مردم سرنگون گردد و بازگشت ما تبعیدیان واقعیت پیدا کند ، کنند

خود  انهی خواهانه و برابری طلبدازآهای با فیلمسینماکران گزار شود و در تهران بر در ابعاد گسترده تریای جشنواره
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دراین جشنواره شرکت کنند و با فضای جامعه رها شده از چنگال خونین و دوران سیاه جمهوری اسالمی آشنا گردند! 

 به امید آن روز!
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