ویژهنامه هشتمین  جشنواره بین المللی
سینما حقیقت

مروری بر فیلمهای بخش «نوعی نگاه»

روایـتهای شخصی
و خالقانه از واقعیت

«نوعی نگاه» عنوان یکی از بخشهای بینالمللی هشتمین دوره جشنواره سینما حقیقت است
که به نمایش فیلمهای مستند-تجربی ،مستند-داستانی و مستند-انیمیشن با روایتی شخصی
و خالقانه از واقعیت و حقیقت اختصاص دارد .در این بخش فیلمهای جهان من (سرجیو گارسیا/
اسپانیا ،پرو) ،جنون منطق (پتر کروگر/بلژیک) ،ملکه (مانوئل آبراموویچ/آرژانتین) ،دولت عشق
(آدال کاژمارک/لهستان) ،آما و آپا (فرانسیسکا سوننبرگر ،یحیا کریشنن/آلمان) ،برگرد (میرو رمو/
اسلواکی) ،طوفانها (پیر-ایو واندور/بلژیک) به نمایش در خواهند آمد که در اینجا مروری بر این
فیلمها خواهیم داشت.
آما و آپا

روایت برخورد و درک دو فرهنگ

«آما و آپا» که در زبان تامیل به معنای مادر و پدر است
داستان پســری آلمانی و دختری اهل هندوستان به
نامهای فرانسیسکا و جی را نقل میکند که قصد ازدواج
دارند و به همین بهانه قرار است دیدار والدین آنها رقم
بخورد .هر چند ایــن دو خانواده از دو فرهنگ متفاوت
هســتند اما هر دو از طریق عشــق به فرزندانشان ،به
روشهای عجیب و غیرمعمولی به هم پیوند میخورند.
این مســتند برخــورد دو فرهنگ و آشــنایی آنها با
یکدیگر و درنهایت درک متقابل میان فرهنگی را روایت
میکند .کارگردانی این فیلم مســتند ساخت آلمان را
«فرانسیسکا شوننبرگر» و «جایاکریشنان سوبرامانیان» برعهده داشتهاند که بر اساس فیلمنامهای از خود آنها
ساخته شده است .این فیلم در سال  2014میالدی ساخته و در همین سال از جشنوارههای برلین ،وارسو و مومبایی
موفق به کسب جایزه شده است« .شوننبرگر» پیش از این فیلمهای «حمایت از هر کسی که دوست دارم» ()2011
و «برای الی» ( )2010را ساخته و «سوبرامانیان» فیلمهای «چمدان گم شده یک عروس» ( )2013و «دیوارهای
تنفس» ( )2010را در کارنامه خود دارد.

برگرد

گذر کند زمان در زندان

فیلم مستند «برگرد» مستندی  85دقیقهای محصول
کشور اسلواکی و به کارگردانی «میرو رمو» است .این
فیلم روایتگر گذر آهســته زمان در یکی از مجهزترین
و پرمحافظترین زندانهای اســلواکی است ،جایی که
بیشتر زندانیان آن چندین مرتبه به آنجا بازگشتهاند.
این مستند داستان دو مجرم سابقهدار را نشان میدهد
که به ارزیابی گذشــته پرماجرای خــود میپردازند
در حالی که به آینده ،هنگامی کــه زمان آزادی آنها
فرا برســد ،نظر داشــته و در گذر کند زمان در زندان
لحظهشــماری میکننــد« .برگرد» محصول ســال
 2014اســت که فیلمنامه آن را «میرو رمو» به طور مشترک با ««یورو اشــلواکا» به رشته تحریر در آورده است.
«رمو» پیش از این فیلمهای «باد وربوویان» (« ،)2013آداب»«-خزندگان» ( )2012و «سرگیجه» ( )2009را
ساخته و برای فیلم «برگرد» جوایزی را از هشتمین جشنواره فیلم «پیستانی» و چهلو نهمین جشنواره «کارلو
واری» کسب کرده است.

توفانها

سرابهصدادرمیآورند
انسانهاییکهناقو 

«توفانها» محصول مشترک
فرانسه و بلژیک به کارگردانی
«پیر یویس وانرویرد» از روی
فیلمنامهای بــه قلم خود وی
اســت .فیلم به موضوع توفان
برف و بــوران در زمســتان
میپردازد .این واژه همچنین
به حالت ســودایی در انسان
گفتهمیشــود ،حالتی که در
اثر ســختی و طوالنی مدت
بودن زمستان ایجاد میشود .فیلم درباره انسانهایی است که ناقوسها را به صدا
درمیآورند تا گمشدگان خود را راهنمایی کند ،گلهداران در فکر مهاجرت فصلی
ش شده یا راه گم
خود هستند و از گوسفندان خود ســود میجویند تا ارواح فرامو 
کرده را بازیابند« .پیر یویس وانرویرد» که پیش از این فیلمهای «ریشههای دور»
(« ،)2002گرداب غرق» ( )2006و «قلمرو از دست داده» ( )2011را ساخته برای
فیلم «توفانها» جایزه جشنواره فیلم نیون فرانسه را کسب کرده است.

نیمه بلند
بینالملل
سالومه
مستند «سالومه» عنوان فیلمی است
که در بخش مسابقه فیلمهای نیمهبلند
سینما حقیقت حضور دارد .کارگردانی
این مستند که محصول  2014ایسلند
است را «یرسا روکا فانبرگ» بر عهده
داشته است تاکنون جایزه منتخب
تماشاگران از جشنواره «اسکجالبرگ»
ایسلند و بهترین فیلم مستند اروپای
شمالی از جشنواره «نوردیسک پانوراما»
را از آن خود کرده و در چند جشنواره
دیگر حضور داشته است.
این فیلم رابطه فیلمساز و کارگردان
را روایت میکند .هر چند کارگردان
«سالومه» میگوید :زمانی که نوجوان
بودم به همراه مادرم فیلم «سونات
پاییزی» اینگمار برگمن را تماشا
میکردیم .هنگامی که فیلم به پایان
رسید مادرم نگاهی به من کرد و گفت:
«امیدوارم هیچگاه نیازی نباشد تا
بخواهی چنین فیلمی را درباره روابط
ما به تصویر بکشی!» درخواستی که با
مستند «سالومه» نادیده گرفته شد.

درباره فیلم

جهان من

حدیث نفس یک بیگانه

فیلم «جهان من» محصول مشترک کشورهای اسپانیا
و پرو اســت که در ســال  2013میالدی فیلمنامه آن
توسط «سرجیو گارسیا لوکاتلی» به نگارش درآمده و
توسط خود وی ساخته شده است.
«جهان من» حدیث نفس سازنده آن است که احساس
غربت و تنهایی خــود را در کشــوری غریب به تصویر
میکشــد .کارگردان ایــن فیلم در خالصه داســتان
آن آورده اســت« :من به درون خود نــگاه میکنم اگر
«مادرید» شــهر من باشد .من بیش از هفت سال پیش
از مکانی در  9546کیلومتــر دورتر به اینجا آمدهام .در
روشنایی روز حس یک بیگانه را دارم حتی اگر تا زمانی که لب به سخن نگشوده باشم ،کسی نتواند این را تشخیص
دهد« ».سرجیو گارسیا لوکاتلی» که تمامی مراحل فنی از جمله تدوین این فیلم را که « 9546کیلومتر» نیز نام
دارد ،خود برعهده داشته تاکنون فیلمهای «آزمایشگاه بولیوی»« ،رسانهای آر اس» (« ،)2014فضاهایی از جنوب»
(« ،)2012در ذهن تو» ( )2012و «این در چشمان تو است» ( )2011را کارگردانی کرده است« .جهان من» جوایز
متعددی را از جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره فیلمهای مستند امریکایی ،پالم اسپرینگز ،جشنواره فیمهای
کوتاه بانگلور و «سینه هون» کسب کرده است .مدت زمان این فیلم مستند  4دقیقه است.

جنون منطق

دانشنامهای که به پایان نرسید

مســتند بلند «ان-جنون منطق» به کارگردانی «پیتر
کروگر» داســتان مردی فرانســوی به نــام «ریموند
بورمانس» اســت که در میانه قرن بیســتم اروپا را به
مقصد افریقا ترک کــرده و تمامی زندگی خود را وقف
خلق دانشنامهای درباره این دنیای جدید میکند .هر
چند تا هنگام مرگ این ماجراجو ،او تنها توانسته است
به حرف «نون» ( )Nبرسد.
«پیتر کروگر» پیش از «جنون منطق» فیلمهایی چون
«عیســی ناصری» (« ،)1997مراتب رزمی روبرت»
(« ،)1998شعرای مغولستان» (« ،)1999ماه گرفتگی
سنت جیلیس» (« ،)2001آب گرمهای کارلوی واری» و «مرد عجیب» (« ،)2003صومعه بندکت بارن آلمان»
(مجموعه تلویزیونی )2004 ،و ...در کارنامه خود دارد.
این مستند بلند که محصول مشترک کشــورهای بلژیک ،آلمان و هلند است تاکنون از جشنوارههای بینالمللی
برلین ،ولینوس ،ادینبرگ ،کمبریج جوایز متعددی را کسب کرده است.

دولت عشق

در هم تنیده شدن تخیل و واقعیت در ذهن یک بیمار

مستند انیمیشن  13قیقهای «دولت عشق» محصول
ســال  2013کشــور لهســتان به کارگردانی «آدال
کاژمارک» درباره قوه تخیل اســت .داســتان روایتگر
شخصیت اصلی است که در یک زمان در چندین دنیای
واقعی زندگی میکنــد .مردمان و رویدادهای حقیقی
با آنانــی که او در تخیل خود خلق میکند در هم تنیده
میشوند در حالی که او در جستجوی خویشتن در این
دنیای خیالی اســت .این شخصیت به این روش خاص
داستانی را روایت میکند و در همین حال رؤیای دولت
عشق در لهستان را در سر میپروراند« .آدال کاژمارک»
که فیلمنامه این فیلم را نیز نوشــته خواسته است تا با استفاده از انیمیشــن ،زندگی درونی یک بیمار روحی را به
نمایش درآورد .این کارگردان تاکنون فیلمهای «خلیج» ( )2008و «خورشید کامل» ( )2012را ساخته و برای
ت و دومین جشنواره فیلم کوتاه پراگ (برای فیلمنامه) ،جشنواره
«دولت عشق» از جشنوارههای دوکسا کانادا ،بیس 
فیلمهای اروپایی و جشنواره فیلم مکسیوسیتی در مکزیک جوایزی را از آن خود کرده است.

ملکه

حکایت تاجی که برای صاحبش سنگین بود

«مانوئل آبرامویچ» کارگردان آرژانتینی در سال 2013
فیلم  19دقیقــهای «ملکه» را با محوریت تاج
یک ملکه ساخته اســت .این فیلم مصائب
ملکــهای را بازگــو میکند که بــه دلیل
سنگینی تاج ناچار اســت آن را از سر خود
بردارد زیرا سر او برای حمل آن تاب تحمل ندارد.
روزی تاج از ســر او میافتد بــا این حال او
نمیخواهــد کاری انجام دهد زیرا در این
حالت بســیار زیبا به نظر میرســد .او در
دنیای بزرگســالی گم و در زندگی روزمره گرفتار
شده است .داســتان فیلم «ملکه» حکایتگر انسانی است که میان حفظ زیبایی و خواست خانواده اشرافی
برای ملکه بودن باید یکی را انتخاب کند« .آبرامویچ» پیش از این تنها فیلم «خورشــید» را در سال 2012
ساخته و برای فیلم « 2014ملکه» موفق شــده تا جوایزی از جمله جایزه نخست جشنواره مستند مادرید و
فیربرگ ،بهترین فیلم کوتاه مســتند لسآنجلس ،برگزیده هیئت داوران جشنواره ابوظبی و بهترین فیلم کوتاه
جشنواره تابور را از آن خود کند.

مستنداستونی

آخرین نغمهسرای دورهگرد

در ســومین روز از جشنواره دو
اثر از آثــار منتخب نخســتین
دوره جشنواره فیلمهای مستند
مردمشناسی خاورمیانه ،آسیای
مرکــزی و خــاوردور اســتونی
 EASAبه نمایــش درمیآید.
«عاشــق :آخرین نغمهســرای
دورهگــرد» بــه کارگردانی لیو
شیانگ چنگ و مدت زمان 120
دقیقه ،محصول  2010کشــور
چیــن  2010که درباره یک نوازنده دورهگرد چینی اســت و فیلم دیگر با عنوان «ســینما
فلســطین» به کارگردانی تیم شوآب با مدت زمان 78 :دقیقه ،محصول سال  2013استونی
اســت .این فیلم مستندی شاعرانه در ارتباط با سینمای فلســطین و حضور این فیلمها در
جشنوارههای جهانی در سالهای اخیر است.
گفتنی اســت؛ نخستین جشنواره مستند اســتونی با هدف گسترش فرهنگ و دانش فیلم
مستند مردمشناسی به ویژه در موزههای علمی و دانشگاهی در دانشگاه شهر «تالین» کشور
استونی برگزار شد.

نقدی بر فیلم مستند «قطاری به مسکو» ساخته فدریکو فرون و میشل مانزولینی

سفری به اتوپیا
فروپاشی یک رؤیا

ارغوان اشــتری :مســتند سیاسی
«قطاری به مسکو» ساخته مستندسازان
ایتالیایی بــه نامهای فدریکــو فرون و
میشــل مانزولینی مــدت هفتاد دقیقه
ما را به یک دوران اجتماعی -سیاســی
پس از جنگ جهانی دوم میبرد و از فرو
ریختن یک رؤیا میگوید .در ســالهای
پایانی  1950در دورانی که کمونیســت
یــک آلترناتیوو ایدهآلی بــرای جوانان
ایتالیایی بود ،رهبری حزب کمونیست
ایتالیا را پالمیرو تولیاتی برعهده داشت.
تولیاتی اعتقاد داشــت که «راه ویژه هر
ملت به سوسیالیســم» است و برخالف
اندیشــهای که آن زمان وجود داشــت
معتقد بود کــه راهی که مــردم ایتالیا
به ســوی سوسیالیســم طی میکنند
با مســیری که مردم روســیه یــا دیگر
کشــورهای کمونیســت طی کردهاند،
متفاوت خواهد بود .جوانهای ایتالیایی
آن دوران که گرایش به حزب کمونیست
داشتند ،به شدت ایدهآلیست بودند.
در مستند قطاری به مسکو یک آرایشگر
ایتالیایی جوان ،کمونیست که فیلمساز
آماتوری هم هست به نام سائورا به همراه
رفقای هم مســلکش تصمیم میگیرند
ســال  1957در جشــنواره جهانــی
جوانهای سوسیالیســت و دانشجویان
مسکو شــرکت کنند و پشت پردههای
آهنین را از نزدیــک ببیند و با معجزات
حزب کمونیست آشنا شوند.
سائورا و سه تن از دوستانش که به آزادی و
برادری و برابری اعتقاد داشتند ،با دوربین
فیلمبرداری سوپر هشت و کلی فیلم خام
که هزینه گزافی بابتش پرداخته بودند با
قطار رهسپار مسکو میشوند ،به شهری
که آمال آنهاست و از نظرشان مساوات
و صلح در آنجا مــوج میزند ،اما آنچه از
نزدیک و در میان مــردم میبینند ،فقر
اســت .این متفاوت از تبلیغاتی است که
از اتحاد جماهیر شوروی به دنیای بیرون
تبلیغ میشود .سائورا و دوستانش حتی
از نزدیک استالین را مالقات میکنند که
بر عکس تصوراتشان او مردی ریز نقش
و کوتاه قامت اســت .ســائورا و رفقایش
فیلمهــای جالبی از فســتیوال و مردم
مســکو میگیرند ،از زندگــی روزمره و
رقصهای خیابانی گرفته تا تماشاگرانی
که در اســتادیوم حضــور دارند .حتی
یکی از دوستان ســائورا از ژنرالی که از
برگزارکنندگان فستیوال است میپرسد
که هزینه برپایی چنین فستیوالی چقدر
اســت؟ و ژنرال به او پاســخ میدهد که
کمتر از هزینه یک روز جنگ .شاید این
جمله به ظاهر بیاهمیت به نظر برســد،
اما انعکاس نــگاه مقامات اتحاد جماهیر
شوروی در سالهای پس از جنگ جهانی
دوم است و تمایلشان به جنگ سرد.
پس از بازگشــت بــه ایتالیا ســائورا و
دوستانش مورد بازجویی قرار میگیرند
و بازپرس به سائورا جملهای میگوید که
بازتاب نگاه فیلمســازان فدریکو فرون و
میشل مانزولینی اســت .بازپرس که از
سفر آنها به شوروی کمونیست دلخور
است به سائورا میگوید که اگر آنجا خوب
بود چرا همانجا نماندید؟
هم مسلکان ســائورا در ایتالیا به شدت
مشــتاقاند تا از دســتاوردهای حزب
کمونیست برای مردم روسیه اطالعات
کسب کنند ،اما حاضر نیستند حرفهای
سائورا و دوســتانش و واقعیت تلخ پشت
دیوارآهنین را باور کنند .چون آن دوران
اوج احساسات و اعتقاد به کمونیسم در
ایتالیا بــود .ســائورا و رفقایش تصمیم
میگیرند فیلمهای خــود را برای مردم
به نمایــش بگذارند ،اما بــه گفته راوی
(ســائورا) هر جا که میرونــد و واقعیت
را میگوینــد هیــچ کس حرفشــان را

باور نمیکند .ســائورا پس از این تجربه
تصمیم میگیرد بــا دوربینش دور دنیا
را بگردد .او سپس به الجزیره میرود که
تازه استقالل یافته و از مردم آن کشور نیز
فیلم میگیرد.
«قطاری به مسکو» از فیلمهای آرشیوی
سوپر هشت سال  ،1957موسیقیهای
قدیمی و صدای مجریان رادیو به خوبی
اســتفاده میکند تا نقبی بــه فصلی از
تاریخ بزند و ما را به ایدهآلهای جوانان
و تصوراتشــان آشــنا کند .روی تمامی
تصاویر خاطــرات ســائورا را با صدای
خودش میشــنویم که تأثیــر تصاویر
آرشــیوی را دو چندان میکند .مستند
بــا ضرباهنگی تند تماشــاگر را غرق در
اطالعات و تصاویــر آن دوران میکند.

مستند قطاری به مسکو مانند راویاش
نگاه انتقــادی به فســاد دارد و چندان
مخالف چپگرایی نیست..
پایان مســتند بــا مرگ رهبــر حزب
کمونیســت ایتالیا پالمیــرو تولیاتی و
مراسم تشییع او رقم میخورد .مراسمی
باشــکوه با حضــور مردمی کــه اعتقاد
راســخی به عقاید تولیاتی داشتند .در
مراســم مرگ تولیاتی یک میلیون نفر
شرکت کردند و دوربین سائورا در میان
مردم ســوگوار روی چهــره پیرمردی
تمرکز میکنــد که روی کالهش عکس
تولیاتی را چســبانده است .آیا این پایان
یک دوران است؟
در سکانس پایانی ،قطار از تونلی میگذرد
و به ســمت نــور و آینده مــیرود .هنر
کارگردانان مستند فدریکو فرون و میشل
مانزولینــی در چیدمان ســکانسهای
آرشیوی سائورا و گپ و گفتی است که با
او انجام دادهاند تا خاطراتش را مانند یک
راوی روی تصاویر بگوید و تماشاگر ناآشنا
را با دورهای از تاریخ سیاســی اجتماعی
ایتالیا و جهان کمونیستی آشنا کند.

بلندبینالملل

مردان و توپها

« کر یســتف کا و و کا س »
کارگــردان مجارســتانی در
مستند بلند ســال  2013خود
با نام «مردان و توپها» زندگی
مردمان روســتای کوچکی در
جنوب ایــن کشــور را روایت
میکند ،روســتایی کوچکی با
 126نفرجمعیت،یکقهوهخانه
و روزگارانی کســلکننده .این
وضعیت ادامه دارد تا زمانی که شهردار با اســتفاده از کمک مالی اتحادیه اروپا تصمیم
میگیرد یک زمین تنیس ساخته و مزرعه خربزه ایجاد کند.
مستند «مردان و توپها» تالش دارد تا در  68دقیقه به سؤاالتی که با تحول ایجاد شده
پاسخ دهد ،سؤاالتی مثل آیا مردان محلی میتوانند به قهرمانان تنیس تبدیل شوند؟ آیا
مزرعه میتواند مشکل بیکاری 68درصدی را حل کند؟ و توپها چگونه میتوانند روستا
را از بیحالی و کســالت نجات دهند؟ این سؤاالت ممکن است سخت به نظر برسند ،اما
سختتر از اینها کار دشواری است که مربی تنیس روستا پیش رو دارد.

