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رضا سورانی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

اسـم محله شـون، آخر آسـفالت بود. یه محله سـنتی که تو دوران نوجوونِی 
اون پـر شـده بـود از معضـات ریـز و درشـت اجتماعی. هر کوچـه ای برای 
و  و دزدی  و چاقوکشـی  اوبـاش داشـت. دعـوا  و  اراذل  گـروه  یـه  خـودش 

فروختن مواد مخدر و هزار تا چیز دیگه رو به چشم خودش دیده بود. 
گذشـته، مـادرش مـددکار بهزیسـتی بـود و پـدرش افسـر پلیـس.  از این هـا 
همیشه خونه شون پر بود از قصه های عجیب و غریب در مورد آدم هایی 

که با هنجارهای جامعه فاصله داشتن.
که نوجوونیش با این همه قصه  کسی  خب، سوال اینه: چطوری ممکنه 
و تصویر از آدم های ناهنجار گذشته، تو بزرگسالی نره پی حل کردنشون؟

این شیوه زندگی رضا سورانی یه.
تو ایران می چرخه و از معضات اجتماعی فیلم می سازه تا به سوال های 

بچگیش جواب داده باشه.
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خ  ز دستی که مردم را از بر
نجات داد

»رضا سورانى« در مستند »امید در برزخ« قصه مردمى را روايت مى كند كه به دست يک 
سرباز معلم جوان از دام اعتیاد رهایی يافتند و به زندگى برگشتند.

به گزارش روابط عمومى جشنواره تلويزیونى مستند، رضا سورانى كارگردان مستند »امید 
در بـرزخ« دربـاره تولیـد ايـن مسـتند توضیـح داد: مـن مدت هـا برای پیدا كردن سـوژه دنبال 
انسان هایی مى گشتم كه در زندگى خود و ديگران تاثیر بزرگى گذاشته اند و موجب تغییر 

مسیر زندگى ديگران شده اند.

رضا سورانی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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به داسـتانی برخـورد کردم کـه در 
یکـی از روسـتاهای شـرق کشـور 
اتفـاق افتـاده بـود. روسـتایی بـا سـه هـزار 
نفر جمعیت که دو هزار و پانصد نفر آن، 
معتـاد بوده انـد! یـک طلبـه هم که بعـد از 
وارد  حـوزوی،  تحصیـات  از  انصـراف 
دانشـگاه شـده در ایـن روسـتا بـه عنـوان 
همیـن  می کنـد.  خدمـت  معلـم  سـرباز 
ایـن  تـرک دادن  بـه  سـرباز معلـم، شـروع 

معتادین کرده است.
سـورانی اضافـه کـرد: بـه اتفـاق تصویـر 
آن  بـه  پژوهـش  انجـام  بـرای  کار  بـردار 
روسـتا سفر کردیم. وقتی به آنجا رسیدیم 
تعداد معتادین آن روسـتا به دویسـت نفر 
رسـیده بود و مراکز ترک اعتیاد به صورت 
روسـتا شـکل  در  و خانگـی  خصوصـی 
گرفتـه بـود تـا سـایر معتادهـا نیـز بتوانند با 
کمـک سـایر اهالـی، اعتیـاد خـود را تـرک 
کننـد. کارگـردان مسـتند »امیـد در بـرزخ« 
در مورد فضای تولید این مسـتند گفت: 
چیزی که خیلی در این روسـتا به چشـم 
می خورد، فقر و تنگ دسـتی شـدید مردم 
بود. ارتزاق اصلی بسیاری از مردم به مواد 
مخدر ارتباط داشت و در مدتی که آنجا 
کـرد. ایـن  بودیـم یـک نـوزاد از سـرما فـوت 

روستا پر از بچه-هایی بود که از استعداد 
بـه  امـا  بودنـد  برخـوردار  باالیـی  هـوش  و 
خـاط فقـر شـدید مالـی و نبـود امکانـات 
آموزشـی نمی توانسـتند از ایـن اسـتعداد 
اسـتفاده کننـد؛ امـا در کنـار همـه ی ایـن 
مشکات، امید در بین مردم جاری بود و 
تاثیر شخصیت سرباز معلم که محوریت 
داستان فیلم را تشکیل می دهد، در این 

امید به آینده کاما مشهود است.
سـورانی در پایـان تاکیـد کرد: این فیلم 
معتـاد  خـود  کـه  اسـت  کسـی  مـورد  در 
نیسـت، امـا در کنار خـود جمع معتادی 
می بیند که می تواند دست آن ها را بگیرد 
و از زندگـی پـوچ و اعتیـاد نجـات دهـد. 
»امیـد در بـرزخ« تاش می کند به کسـانی 
که در اطراف خود با اعتیاد مواجه هستند 
بگوید که می شود این افراد را نجات داد و 

دوباره به زندگی برگرداند.
مسـتند »امیـد در بـرزخ« بـه کارگردانـی 
رضـا سـورانی در خانـه مسـتند انقـاب 
اسـامی تولیـد شـده اسـت و بـا پذیرفتـه 
جشـنواره  فصـل  سـومین  در  شـدن 
تلویزیونی مستند در تاریخ بیست و نهم 
آبـان مـاه، سـاعت بیسـت بـه روی آنتـن 

شبکه مستند خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»امید در برزخ«
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مستند، خصوصًا وقتی موضوع 
چالشـی  یـا  بحـران  رویـدادش، 
یـا  اجتماعـی باشـد، بـرای طـرح چالـش 
کید  نقـدش، تنهـا بـر مـکاِن وقوِع ماجـرا تأ
وجود ندارد. مستندهایی که یک بحران، 
فاجعـه و یـا هـر امـِر دور از معیارهـای مـورد 

گـر  قبـوِل اجتماعـی را مطـرح می کننـد، ا
منطقه یا مکاِن نمونه ای را معرفی نمایند 
و به تشـریح رویداد بپردازند، بی شـک در 
حیـن توصیـف مـکان، نیـم نگاهـی نیز بر 
کل جامعـه و پیامدهـای ایـن چالـش در 
گیـر دارنـد. سـؤال اینجاسـت  بسـتری فرا

جذابیت های خشونت بار 
یک جامعه معتاد!

تحلیلی بر مستند »امید در برزخ«
نویسنده: رحیم ناظریان
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که موضوعش  آیا مسـتند »امید در برزخ« 
اعتیاِد بیش از هشـتاد درصد اهالی یک 

منطقه است، نگاهی استعاری دارد؟ 
یقینـًا وظیفـه هنرمنـد چیـزی بیـش از 
در  کـه  اسـت  امـری  توصیـِف  و  نمایـش 
جهان واقعی اتفاق افتاده و مستندسـاز، 
داده  روی  آنچـه  نمایـِش  از  بیـش  اثـری 
اسـت، خلـق می کنـد. مستندسـاز سـوژه 
را پرداخـت می کنـد و در حیـن تولیـد، بـه 
این امر اعتقاد دارد که سوژه فراتر از شکل 
گفته هاست.  طبیعی اش دارای ابعاد و نا
سـوژه،  کالبدشـکافی  و  توصیـف  ورای 
همواره امری غایب در فرایند تولید هنری 
کـه ممکـن اسـت اسـتعاره را  وجـود دارد 
در مـاورای امـِر واقـع ایجـاد کنـد. آیا »امید 
شـهری  یـا  روسـتا  معرفـی  تنهـا  بـرزخ«  در 
زنـان و مـرداِن  بـرای توصیـف  را  کوچـک 
دورنمـاِی  در  یـا  دارد  نظـر  مـد  معتـادش 
شـکلی  بـه  را  جامعـه  کل  معنایـی اش، 

استعاری هدف قرار می دهد؟!
دربـاره  بـرزخ«  در  »امیـد  موضـوع 
که برای سربازی به  طلبه ای جوان است 
روسـتایی اعـزام می شـود و در همـان بـدو 
آنجـا  ورود می بینـد، ۸۰ درصـد مردمـان 
کـودکان  اعـم از مـردان، زنـان، جوانـان و 

و حتـی نـوزادان بـه اعتیـاد دچارنـد و در 
نهایـت تصمیـم می گیـرد عـاوه بـر انجـام 
وظایفـش در حـوزه فرایـض دینـی، کمپی 

در جهت ترک اعتیاد بنا کند. 
ایـن  زمینـه  دو  در  بـرزخ«  در  »امیـد 
که جهاِن مدنظر  تأویل را پررنگ می کند 
مناطقـی  از  ُخـرد  نمونـه ای  مستندسـاز، 
دیگـر، فـارغ از مکاِن وقوع رویداِد فیلمش 
و مشابه آن است و اعتیاد به عنواِن آفتی 
خانمان سوز ممکن است در هر نقطه ای 
آسیب رسـان  گونـه  ایـن  کشـور  از  دیگـر 

باشد.
اول این که در طول مستند به سختی 
می توان از مکاِن وقوع رویداد مطلع شـد. 
خـود  کـه  راوی  فیلـم،  شـروع  همـان  در 
طلبه ی جوان اسـت، اسمی از روستایی 
که بدانجا اعزام شده را نمی آورد و فقط به 
بیاِن کلمه ی عام »روستا« اکتفا می کند. 
البتـه در حیـن مصاحبه با روسـتایی ها و 
فیلـم،  دیگـر شـخصیت های حاضـر در 
بـه شـکل محسوسـی می تـوان از هویـت 
کیـد  تأ مسـتند  امـا  شـد،  مطلـع  روسـتا 
مـکاِن  پنهان سـازی  بـر  اشـاره ای  قابـِل 
وقـوِع رویـداد دارد. ایـن امـر را بـا ایـن نکته 
می تـوان پذیرفـت کـه در فیلـم حتـی تابلو 
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یـا نشـانه هایی در جهـت معرفـی مـکان 
و اصـراری بـر فـاش نمـودِن هویـت روسـتا 

وجود ندارد. 
از  برخـی  رهاسـازی  نکتـه،  دومیـن 
کاراکترهایی است که به شکل زجرآوری 
بـه دام اعتیـاد افتاده انـد. مستندسـاز بـا 
گفتگـو بـا چنیـن افـرادی،  نشـان دادن و 
ایجـاد  همیـاری  بـا  تـوام  حسـی  ابتـدا 
کردن آنها تنها این ایده  می کند اما با رها 
کـه انگار این مسـتند و  را منتقـل می کنـد 
عوامـل آن و یـا کاراکتر محـوری اش یعنی 
طلبـه جـوان، از امدادرسـانی و کمـک بـه 

همـه معتـادان، ناتـوان اسـت. بـه عنـوان 
نمونه از چند مثاِل موجود در فیلم، می-

تـوان بـه زنـی اشـاره کـرد کـه در مسـتند بـه 
پـای حرف هایـش می نشـینیم. او از مرگ 
فرزنـدش، بی مهری همسـرش، بی کس و 
کار بـودن، تنهایـی و زندگـِی دردآلـودش 
می گویـد. ولـی با وجودی که این مسـتند 
در مورِد کمِک بی مزد و مّنِت چند انساِن 
بـه  جـوان  طلبـه ای  رهبـرِی  بـا  نیکـوکار 
گهان این  معتـادان یک منطقه اسـت، نا

زن جوان به حال خودش رها می شود.
کید بر  از منظر پرداخت و همچنین تأ
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او، ایـن زن در دو لحظـه ی بسـیار مهـم و 
تأثیرگذاِر فیلم دیده می شود؛ یکی آغاز و 
دیگـری پایـاِن آن. در هـر دو لحظـه، او در 
حـال طـی کردِن جـاده ای بسـیار تاریک، 
در  کـه  او  اسـت.  ک  خطرنـا و  دلهـره آور 
را  مخـدرش  مـواد  اشـاره،  مـورد  روسـتاِی 
پولـی  برگشـتن  بـرای  حـاال  کـرده،  تهیـه 
ک را پیـاده طـی  نـدارد و ایـن مسـیِر ترسـنا
کید دوگانه بر او و البته  می کند. همین تأ
پیـاده رفتنـش، خـود نگاهی اسـتعاری بر 
کتـر اسـت. راهـی تاریـک و دور  کارا ایـن 
ک بـرای یـک زن کـه اینجا  و البتـه خطرنـا
عنصِر »راه« ماهیِت مادی ندارد و بیانگر 
کـه جامعـه بـرای بهبـود  راِه درازی اسـت 
یـا  دارد؛  رو  پیـش  بیمـاران،  از  قشـر  ایـن 
کنایـه از راه تاریـک  طـی مسـیِر زن جـوان؛ 
گرفتـه و  کـه او پیـش  و بی برگشـتی اسـت 
احتمـااًل سـرانجامی جـز نابـودی نخواهد 
بی شـک  کـه  کـی  خا جـاده ای  داشـت. 
بـرای زنـی جـوان و البته با چهـره ای ویران 
ک نیز خواهد بود.  در تاریکی شب، ترسنا
دوربیـن در حرکتـی فریبنـده پس از اینکه 
عوامـل مسـتند بـرای کمـک و رسـاندنش 
بـه مقصـد، او را سـوار خـودرو می کننـد، 
کورسـویی از امیـد را روشـن می کنـد. لنـز 

دوربین، انعکاس نوری را در مرکز تصویر، 
ک،  در جلـوی خـودرو، در تاریکـی ترسـنا
از وجـود  کنایـه ای  نیـز  ایـن  کـه  می سـازد 

اندک نور باقی مانده برای نجات است.
خشـونتی  بـرزخ«  در  »امیـد  مسـتند   
حـّد  در  هـا  آدم  دارد.  شناسـانه  زیبایـی 
ظاهـر  اعتیـاد  تـرک  تبلیـِغ  یـا  و  شـعار 
همچـون  بی رحمانـه  آنهـا  نمی شـوند. 
ابـزاری بـرای نشـان دادِن عمـق فاجعـه به 
کار می آینـد. مـردی خرابه نشـین، جلـوی 
از بسـاطش رونمایـی می کنـد.  دوربیـن، 
کنـار آن،  یـک مشـت خـرت و پـرت و در 
زنـی پشـت بـه تصویر نشسـته اسـت. زنی 
معتـاد و مـرد می گویـد: »ایـن زندگـی مـن 

است.«
سـویه  حفـظ  بـرای  مسـتند 
اسـتعاری اش، نیازمند این عریان سازی 
بی رحمانـه  دوربیـن  و  اسـت  خشـونت 
سـرک  افیـون  درمانـدگاِن  زندگـی  بـه 
کـه از  می کشـد. بنابرایـن بـا فکت هایـی 
کاری  فیلـم ارائـه شـد و دو نکتـه پنهـان 
در قبـال معرفـی دقیق روسـتا و بی رحمی 
بـه  می تـوان  معتـاد،  چنـد  کـردِن  رها و 
سؤال های ابتدایی به روشنی پاسخ داد. 
جهـاِن  واقعیـِت  از  فراتـر  چیـزی  فیلـم 

مستند برای حفظ 
سویه استعاری اش، 

نیازمند این 
عریان سازی خشونت 

است و دوربین 
بی رحمانه به زندگی 

درماندگاِن افیون 
سرک می کشد. 

بنابراین با فکت هایی 
که از فیلم ارائه شد و 
کاری  دو نکته پنهان 

در قبال معرفی دقیق 
روستا و بی رحمی و 

کردِن چند معتاد،  رها
می توان به سؤال های 

ابتدایی به روشنی 
پاسخ داد. 
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نمونـه اش ارائـه می کنـد و اسـتعاره، فیلـم 
را از اثـری کـه توصیِف صرف از ماجرایی 
بدهد، خارج می کند. خشـونِت فیلم نیز 
تنها بر مکاِن رویداد اشاره ندارد بلکه کل 
جامعه در محدوده ای کان را هدف قرار 

می دهد:
- توصیـف یـک روسـتا بـا ۸۰ درصـد 

معتاد، 
کـه در ازاِی  - روایـت دختـری جـوان 
مبلغـی، توسـط پدر معتادش قرار اسـت 

به یک افغانی فروخته شود،
احـداث  بـرای  طویلـه  یـک  اجـاره   -

کمپ،
کشـک در مدرسـه ای  - خوردن نان و 
و دلیـل  گرسـنه دارد  آموزانـی  کـه دانـش 
گرسنگی شان اعتیاد خانواده آنهاست،

لحنـی  بـا  کـه  مدرسـه ای  معلـم    .
مادرانه به دانش آموزی می گوید که حق 
کـه پـدر و مـادرش در آن  نـدارد بـه اتاقـی 

مواد می کشند برود،
و  پـدر  کـه  آموزانـی  دانـش  شـرِح   .
کمـپ  در  اعتیـاد  بابـت  یـا  مادرشـان 

هستند یا زندان،
کـه پدر و  . شـرح ماجـرای پنـج کـودک 
گرفته اند  مادرشان بابت اعتیاد، طاق 
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و حـاال آنهـا بی سرپرسـت و تنهـا زندگـی 
می کنند،

 و مـواردی متعـدد از شـرح خشـونتی 
آن  بـر  اشـاره  فقـط  بی شـک  عریـان، 
روسـتای  یـک  یـا  نظـر  مـورد  منطقـه 
یـک  در  بلکـه  نـدارد،  مسـتند  در  نمونـه 
سیاسـت ها  هنرمندانـه،  پوشـیده گویِی 
و بی مایگی جامعه ای را نشـان می دهد 
آن  در  نکبت بـاری  فضـای  چنیـن  کـه 
چشـمی  هیـچ  انـگار  و  می گیـرد  شـکل 

توان یا تمایل دیدن و باورش را ندارد.
شـکل  منظـر  از  بـرزخ«  در  »امیـد   
ضـرب  و  تدویـن  همچـون  مـواردی  و 
عمـل  شـده  حسـاب  بسـیار  نیـز  آهنـگ 
کثـر لحظات  یـه دوربیـن در ا می کنـد. زاو
با فاصله ای نه چندان نزدیک به سـوژه، 
کل فضا را دارد.  سـعی در پوشـش دادِن 
کـه بخـش اعظمـی از فیلـم،  بـا وجـودی 
کـه پیش تـر رخ  روایـِت ماجرایـی اسـت 
کارگـردان از آرشـیِو تصویـری خـوِد  داده و 
ارجـاع،  بـرای  فیلمـش  محـوری  کتـر  کارا
بـا  ماضـی  زمـاِن  ایـن  امـا  می بـرد،  بهـره 
بـه  آدم هـا  کنـوِن  ا از  تصاویـری  تلفیـِق 

شکِل زنده به چشم می آید. 
ضعـِف  یـک  دربـاره  پایانـی  نکتـه 

تـا  ابتـدا  از  اسـت.  فیلـم  در  عجیـب 
انتهای فیلم همه چیز در حاِل پیشرفت 
اسـت. فیلـم موضوعـی مشـخص دارد و 
کل مسـتند دربـاره تـاش بـرای احـداث 
یـک کمـپ در روسـتایی محروم و عقب 
شـده(  داشـته  نگـه  عقـب  )یـا  مانـده 
گهـان در پان هـای پایانـی،  اسـت امـا نا
موضـوِع اصلـی فیلـم فرامـوش مـی شـود 
از  این کـه  و  بـودن  طلبـه  مصائـب  بـه  و 
مـورد  او  عمـل  مختلـف،  جناح هـای 
گرفتـه اسـت، می پـردازد.  نکوهـش قـرار 
هـم  از  برخـی  زعـم  بـه  روحانیـون  اینکـه 
مذهبی شـان  حیطـه  از  نبایـد  لباسـان، 
کـه شـان و  خـارج و وارد اعمالـی شـوند 
منزلت روحانیت به زیر سؤال برود. فیلم 
در پایـان بـه بی راهـه مـی رود. موضوعـی 
بـه  ربطـی  اساسـًا  کـه  می کشـد  پیـش  را 
موضـوع اصلـی نـدارد. پایان بنـدی فیلم 
که روحانیون  تنها درباره این پیام اسـت 
کارهایـی فـارغ از وظایـف  نیـز می تواننـد 
تعریـف شده شـان انجـام دهنـد، حتـی 
بـه  ایـن  و  تـرک اعتیـاد!  کمـپ  احـداث 
یـا یـک نطـِق  بـه شـعار  اثـر را  پایـاِن  نظـر، 
تبلیغـی بـدل می کنـد و سـنخیتی با آغاز 

و میانه آن ندارد.
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