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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٠٧

 !»پرنده ھای مھاجر « فلم ۀدربار

  ) شھرام قادريدنی سو-  فارسیفلم(

 رقم آنان پرندگانی بودند که سرنوشت شان را ھجرت«، )The Emigrated Birds( پرنده ھای مھاجر ئی سينمافلم 

)  سينمای استکھلمۀخان( ھوست استکھلم فلمن بزرگ و، در سال٢٠١٣ جنوری ٢٧شنبه شب برای اولين بار يک» زده بود

  . نشستندفلمصدھا تن ايرانی و غيرايرانی در اين شب، به تماشای اين . به نمايش درآمد

  

 

 و از جمله با بازی ناديا، سارا "يارا زواره" نويسندگی و کارگردانی شھرام قادر، با موسيقی  دقيقه ای به٩٠ فلماين 

 را در دی دختر و پسر ايرانی و يا افغانحيدری، رومينا غالمی، سعيد رياستيان، مھرداد خسروانی، زندگی تعدا

 بدون اين که بيننده احساس خستگی فلمين در تمام ا. چند نفر از آن ھا نيز فاقد اقامت ھستد. نشان می دھد» مھاجرت«

، فلمدر پايان .  ديگر وارد می شود و با حساسيت فوق العاده ای صحنه ھا را دنبال می کندۀکند از صحنه ای به صحن

  .ھر کدام از اين جوانان سرنوشت ھای مختلفی پيدا می کنند
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 فلم.  برداری شده استفلم سويدن در ٢٠١٢و  ٢٠١١ی است و در سال ھای سويدن فارسی با زيرنويس فلمزبان اين 

 به فلمن ينقاط قوت ااز با يز و زيجان انگي عميق و ھئی با ترانه ھافلمكال يصحنه ھای موز.  عالی استفلمن يبرداری ا

  . نشان داده می شودئیرقص ھای فوق العاده زيبا. ديشمار می آ

 ھای مختلف از  قهيھا و سل ژگی ي، وئیاز سو. مك می كندر كي، به ھرچه واقعی نشان دادن تصاوفلمن يصحنه ھای ا

 پردازی و ديالوگ ھا در  تي و شخصئی سرا  داستانۀری گرفته تا نحويات صوتی تصوي طراحی و جزئۀك و نحويتكن

 رسد خشم و نفرت، شادی و  از اين رو، به نظر می. ان انبوھی از مشکالت روحی و روانی و اجتماعی سير می کنديم

  . را فراگرفته است و ھمه چيز پيچيده و غيرقابل حل استفلم ھای اين  ات تلخی، به نوعی دامن تمامی آدماوق

 حساس و آگاه را ۀ، بينندفلمتماشای اين .  ذھنش، بسيار موفق عمل کرده استئی در به تصوير کشيدن زيبافلمکارگردان 

، شما را به اين فلمديدن اين . تبعيديان، تشويق می کند زندگی مھاجران و ۀبه تحقيق و کسب اطالعات بيش تر دربار

رساند که ميل به خواستن و اراده، جھت غلبه بر تجارب تلخ و شکننده، به نيروی قدرتمند اراده و عزم راسخ  باور می 

  .انسانی نياز دارد

، بيش تر فلمآدم ھای .  و مملو از دردھا و رنج ھا و اشک ھا و لبخندھاستئی در عين حال، روايت دردناك تنھافلماين 

با خودشان سخت درگيرند و از .  درازمدت در دنيای مھاجرت ندارندۀبه روزمرگی و وقت گذرانی مشغولند و برنام

س و نااميدی جا به أا و ي ھا با بدی ھا و شادی ھا با تلخی ھئی، ھمواره زيبافلمدر اين . فشارھای عديده ای رنج می برند

  .جا می شوند و لحظاتی كه شيرين است اما اين شيرينی طعمی جز تلخی ندارد

کيد دارد که دوران أله تأ با انتخاب تم ھا و ديالوگ ھای نوستالژيك و عشق به سرزمين مادری، به اين مسفلمدر اين 

  .کشورش باقی مانده اند، نمی کاھدتبعيد و مھاجرت از عاليق انسانی و عاطفی فرد به کسانی که در 

 که  دختران ايرانی با يک دختر افغان برجسته است دوستی صميمانه يکی ازفلم که در اين ئیيکی از صحنه ھای زيبا

 لباس پوشيده و سنتی و روسری و دختر ايرانی، با لباس ھای مدرن حضور راکتر متفاوتی دارند؛ دختر افغانھر کدام کا

  . به تماشای وی می نشيندنار درياچه می رقصد و دختر افغانانی، بر روی تپه ھای کدختر اير. دارند

اما دختر و پسرھای ديگر، شب ھای تعطيل . دختر مذکور به قبرستان می رود و در آن جا برای مردگان ھم می رقصد

  . لباس ھای شيک می پوشند و به ديسکو می روند

يعنی ھيچ کدام از اين جوانان .  ما فقط يک چھارم آن را می بينيمفلمنيم در اين اگر ما حقيقت را به چھار قسمت تقسيم ک

يوس کننده أ مفلمچنين پيامی از سوی اين . در تبعيد، موفقيتی کسب نمی کنند و از خوشبختی واقعی برخوردار نيستند

  .ن استاھم به دور از واقعيت زندگی مھاجراست و کمی 

ھای فرھنگی، سياسی و اجتماعی و موفقيت بسياری از جوانان ايرانی مھاجر و پناھنده که ، به فعاليت فلمدر واقع اين 

 برای فارسی زبانان زياد سنگين فلماز اين رو، شايد اين . حضور فعالی در اين عرصه ھا دارند، بی تفاوت مانده است

ی تصوير سويدنی و غيرسويدنی بينندگان ، برافلماما اين احتمال وجود دارد که اين . نباشد و سوء تفاھم ايجاد نکند

  .اشتباھی از زيست و زندگی و فعاليت ايرانيان مھاجر به دست دھد

ست ديدنی و جالب و ای فلم.  را از دست ندھندفلمدر ھر صورت توصيه می کنم که خوانندگان اين سطور، تماشای اين 

  .قابل نقد و بررسی

که ھمگی آماتور بودند و برای اولين بار » پرنده ھای مھاجر «فلم جوان در پايان برای شھرام گرامی و ھنرپيشه ھای

 کرده اند موفقيت ھا و پيشرفت ھای بيش تر و ء ايفائیدر مقابل دوربين سينما قرار گرفته اند و نقش ھای خود را به زيبا

  .روزافزونی آرزو می کنم

 ٢٠١٣ بروری سوم ف- ١٣٩١ ]دلو[شنبه پانزدھم بھمنيک


