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(. فلمههی در سههتا   8112تر   آغههو : بازگشهه  بههه افغاننههتان رنایهه  میههرزا   شههیر  

سرزمی  مادری  سرزمی  پدری  سهرزمی  نیااهان  و آو و كهاای اهه  هراه ر شهه در 

ا   یات فلم اانادا با مشارا   انند  آن دارد. سازند  فلم   ک افغانی مهاجر اس  اما تهیه

اولهی  دور   اهامی مهالی اصهلی جشهنوار  د هدار بهود    ک نهاد سو نی اس  اه اتفاقا از

ای اسهه  بهها سههاكتار ايسههیک ا هه  نههو   تر   آغههو    ههک منههتند سههفرنامه اسهه . شههیر  

بهک تمها    ا  با اندای تفاوت در ابتدا و انتهها   اهه بها فله  فهاروارد شهرو  و بها فل  فلم

 ها و نمها    اسهم ماان ا  منیری سرراس  دارد با ذار تار خ و ز رنهو ه شود. بقیه می

شهان اسه ي  اهی پهه از  نقشه منیر سفر. فلم دربار  بازگشه  دو جهوان افغهانی بهه زادگا 

بین  سال و د گهری پهه از شهان د  سهال دوری و اقامه  در تاجیانهتان و روسهیه و در 

نها هه  اانههادا.  ههر دو در زمههان  اههو  ارتهه  شههوروی گر گتنههد و اهها  سههورگ  پههه از 

كوا د دنبال پهدر و  ا  د دار اند و امیر په از بین  سال می   با كانواد شان د  سال آمد

 های  جها با هد بها مهوتر  از  ر هه جاد  رسند و از آن مادر  بگردد. با  واپیما به ااب  می

آبهاد و  دا هر  و گششهت  از دنهدز و فی  اغل  او نتانی و سگ   په از  هی منهیری نیم

شهود و پهای پیهاد   جها امیهر جهدا می تان برسهانند. در آن القان كودشان را به مهرز تاجیانه

 ای گنگهی اهه دارد  پهدر و مهادر  را پیهدا انهد. امها  شود تا با نشانی ر نپار پاانتان می
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د ههد تهها بههه مگهه  زنههدگی  سههورگ  بههه منههیر  در ااشههیه مههرز بههه سههوی شههمال ادامههه می

ا ی به بعد موتروان ااضر قدر نا موار اس  اه از ج ا  در شغنان برسد. را  آن كانواد 

شهههوند بقیهههه ا ههه  را   گهههردد. سهههورگ  و  مرا هههان  نا هههار می نینههه  پهههی  بهههرود و برمی

            كطرنها  را پیهاد  رباروبنهد   روی اسه  و ا ق و قها ر( ادامهه بد نهد.

 

مانتال اسهه . پههدر   ای شههورانگی  امهها غیرسههانتی ا  صههگنه بركههورد سههورگ  بهها كههانواد 

بههرادران و كههوا رانی اههه تهها بههه اههال آنههها را ند ههد   و بنههتگان دور و ن د ههک  مههادر  

انههد. سههورگ  و پههدر و  می آ نهد و كههود  نیهه  رقههك و پها اوبی  زنهان بههه اسههتقبال  می دف

شهههان فقهههط قطهههر  اشهههای  قهههدر ناباورنهههد اهههه در  هههول آغهههو  اشهههیدن  و نی مهههادر  آن

ای شههرقی و آن  مههه م،ههیب   با ههد  یهههانههد بهها روا ر  نههد  در اههالی اههه آد  كیههال می می

                    شهههان بهههه گهههو  فلهههک برسهههد.  ای  ای

 

از آن  رف   ک ما  بعد  امیر اهه نتواننهته پهدر و مهادر  را در پاانهتان پیهدا انهد  بهه 

فهمهد پهدر  در  جاسه  اهه تهاز  می رود. در آن گردد و ن د پدردين  می افغاننتان برمی

مهاجرت او مرد  و مادر  ازدواج ارد  و او  م  ند سال بعد مرد   ای آغاز   مان سال

انهد و كیهال  رااه   بهرد  نیا شهم می اس . پدرب رگ  امیر را برسهر مه ار مهادر  می

گردند و توضیگی اه سورگ  باب  ااص   شود. امیر و سورگ    ردو به اانادا برمی می

 . مضهمون توضهی  او ا ه  اسه  د د  بنیار الیدی و روشنگر و اساسی اس ا   سفر می

جها تعلهه  اه و  ی  ارد  معلهه اسه  و بهه  هی  اه تا پی  از ا    در غرب   ااناس می

اههه شهها د د گههر نتوانههد بههار د گههر بههه افغاننههتان برگههردد و د گههر  نههدارد. امهها اهها  بهها ا  

ارد و  ها ی و بها سهرزمینی پیونهد د ا  را نبینهد  امها كیهال  رااه  شهد  اهه بها آد  كانواد 

 ها و  انند و او  م اا  آد  متعله به انانی و جا ی اس  و انانی  نتند اه به او فار می

شناسههد اههه بههه آن فاههر انههد. كيصههه اههرف  ا هه  اسهه  اههه د گههر  سههرزمینی را د ههد  و می

انهد ر شهه دارد. ا ه   مهان  اند. ااناس می ااناس پو ی و بیهودگی و آو  ان بودن نمی

انهد    ا مادری   ه فرق می -عله به آو و كا  و سرزمی  پدری ااناس گنگ و مبهم ت

اند و اگر به  ر دلیلی نتوانهد اشهور   اس  اه در غرب   آد  را بیچار  و درماند  می -

 یه  پهر  انهد اهه بها  ی  را ببیند  اتا در صورت رفا  اام  در غرب   ااناس كي ی می

لی  مگ   نتند(. در  می  فلم  مقا نهه شود رانانی اه  نی  ااناسی ندارند در اق نمی

بینیم  گو های  مههی   وضهعی  زنهدگی امیههر و سهورگ  در اانهادا بهها آنچهه در افغاننهتان مههی

                      اانههههاس اسهههه .
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 ههها ی  ای غیرمتعهههارف از زنهههدگی در ماان ا  اهههه تاربهههه دور  بار ههها از انهههانی شهههنید 

در  نهد  نیپهال  تبه   افر قها  و اتها منها قی از  - ها ی سهاد  و گها  بهدوی  دورافتاد  با آد 

شههان را بههه زنههدگم دههوس اههرد  اسهه . سههفر سههورگ  و امیههر بههه  نگا  -اشههور كودمههان 

اند تا بها جغرافیها  تر   آغو  فرا م می ینند  منتند شیر  شان ا   اماان را برای ب زادگا 

 ا ی آشنا شود اه زندگی را  ور د گری برا   معنا انند. موقع تماشهای فلهم  فاهر  و آد 

كش  و پرت و واشی  در  -« وسط نااااآباد»به قول كود سورگ   -ارد  اه در آن  می

 ا    ا و با ی آن او  و انار آن رودكانه  ا  ا  میان آن صگر   ا و و رانه میان آن بیغوله

شههان  شههان بههه  ههی كههو  اسهه   آرزو هها و رو ا ای اننههد  دل گونههه زنههدگی مم مههرد   ه

شهان بهرای آ نهد   ینه     ای اننهد  نقشه بینند  به  ی فاهر می  ا ی می  ین    ه كواو

جها  ود كهود  آناهه اگهر قهرار به تهر ا   اصي آ ند  به نظرشهان  هه مفههومی دارد  ...و مهم

ارد   امها د هد م اهه  مهان جغرافیها و  مهان  زندگی انم  ه اال و وضعی داشتم و  ه می

 ا برای سورگ  منار به ا ااد  ه ااناسهی شهد اهه شها د درون و دنیهای او   بیع  و آد 

تماشای  مهی  منهتند  -بند سینما ی  را برای  میشه دوس اندي  مچنان اه  می  سفر نیم

تر   آغهو  فلهم  اهه شهیر   ای مانهدگار شهدي بهدون ا   نگارند  تبهد   بهه تاربهه م برای  -

دركشان و كیلی متفاوتی از ایث  نری باشد. اما موضو   نان قوی و تاثیرگشار  نه  

انهدي اهاری اهه نایه  میهرزا اهرد  و  ادای آن  م اار كهود  را می اه صرف روا   بی

 پیداس  اه ا   اد ث نفه كود او  م  ن .

 :شغنانسیمای  اداش  آدار  

تر   آغهو : بازگشه  بهه  شهیر    :،دلطفر دبر   دلد رید درادفبر ادبی دریفردم برای دیدری د

 افغاننتان

 مچنههان دههاپی ا هه  فههیلم بههه شههی  دی. وی. دی در دتابگانههه  ههای دامههه دانههادا موجههود 

 در دتابگانه دامه دلگری :  شیر   تر   آغو " مشگ،ات "  اس .
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Soorgul and Amir were two of many Afghan children sent to 

Tajikistan during the Soviet occupation of their country. When the 

Soviet Union collapsed, the civil wars that broke out on both sides of 

the border left the children stranded. They were meant to be in 

Tajikistan only temporarily, to attend school. Instead, they became 

stranded there, unable to leave the country until Canada accepted 

them as refugees. It took 16 years before they could return home. In 

The Sweetest Embrace Soorgul and Amir return to their country in 

search of their families. They travel in NGO vehicles (until it 

becomes too dangerous), then local vans - and finally, when rock-

strewn roads become completely impassable, finish their journey on 

foot through some of Afghanistan's highest mountains. But when 

their paths diverge, their futures become filled with unexpected and 

unpredictable turns as they seek to find resolution in their lives. The 

Sweetest Embrace tells an intimate story set against one of the 

world's most harsh and yet beautiful landscapes, in a land where life 

has been shaped by war and hardship but where spirit remains 

resilient. 

 

2008  

 

Call Number  

DVD 325. 210922 SWE 

 

Excerpt:  

lives. The Sweetest Embrace tells an intimate story set against one of 

the world's most harsh and yet 

 

Available:4 

 


