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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
   بلژيکۀ کميت-شورای دانشجويان و جوانان چپ: فرستنده

  ٢٠١٣ فبروری ٠٣

 

  در بروکسل" آب "فلمگزارشی از نمايش 

  ٢٠١٣ جنوری ١٨ 
ۀ  کميت– بلژيک و شورای دانشجويان و جوانان چپ - دفاع از مبارزات مردم ايران ۀت کميجنوریروز جمعه ھيجدھم

اين ماه ما با توجه به اھميت موضوع تجاوز . ی را ترتيب داده بودندفلم خود، نمايش ۀ ماھانۀبلژيک، در چارچوب برنام

 فلمان در ھند و ساير نقاط جھان، گيری مبارزات گسترده عليه ستم و تجاوز به زن گروھی به دختر جوان ھندی و شکل

را  برای نمايش و بحث پيراموِن موضوِع تجاوز و نقش آن در تحکيم روابط مردساالرانه، " Water - آب "ھندی 

واقع تالشی است تا  کميته و شورا برگزار شد که بهۀھای ماھان نيز در راستای برنامهفلمالبته اين نمايش . انتخاب نموديم

ھای سياسی ـ ھنری و اعتراضی ـ انقالبی به شکل کار قرار دادن موضوعات گرھی، از طريق فعاليتبا در دستور 

  . مستمر و دايم، بحث خالق و ثمربخشی را تقويت و ترويج کنيم

ن ومندان و دوستان ايرانی و بلژيکی در سال نفر از عالقه۴٠روز جمعه در ھوای سرد و برفِی بروکسل، حدود 

  . مع فرھنگِی پيانوفابريک گرد آمدندکازابالنکا مجت

  :  پيش آمده در ھند آغاز شدۀبرنامه با تشريح حادث

ان خود را از  مرد در اتوبوس قرار گرفته بود، ج۶ای که در دھلی نو مورد تجاوز گروھی   ساله٢٣دختر دانشجوی «

.  از مناطق باالی شھر می شودمبر دختر جوانی ھمراه با دوست پسرش سوار اتوبوسی در يکی دس١۶روز . دست داد

. گيرد  مرد قرار می۶ھا با ميله آھنی حمله می شود و دختر جوان مورد تجاوز مکرر از جانب  در اين اتوبوس به آن

 وی به ۀبدن تکه تکه شد. شود جاِن اين دختر در حالی که اتوبوس در حال حرکت بود به بيرون پرتاب می پيکر نيمه

جا که برخی از  گيرد، ولی از آن  سه عمل جراحی برای زنده نگاه داشتنش انجام میو فوراً شود  بيمارستان حمل می

جا تيم پزشکی مجبور  در آن. شود ھای داخلی بدن وی از کار افتاده بود به بيمارستانی در سنگاپور منتقل می ارگان

اما اين دختر جوان در . يش را ببرد آھنی به درون بدن اين دختر بخش اعظم رودھاۀخاطر وارد شدن ميل شود به می

شود و با اين که بنا بر گزارش پزشکان، وی برای زنده ماندن بسيار مبارزه کرد، اما   قلبی میۀبيمارستان دچار سکت

 .ھا بی فايده بود تمام تالش

وزی نيست که در به زبان اردو يعنی گنج، نامی که مردم به اين دختر جوان داده بودند، تنھا تجا" امانت"تجاوز به 

در دو ". ھندوستان بدترين مکان در جھان برای زنان است " گاردين ۀبنا بر گزارش روزنام. ھندوستان اتفاق افتاده است
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اند که عليه تجاوز اعتراض  ھا ريخته  اخير زمانی که ھزاران نفر از مردم در شھرھای مختلف ھندوستان به خيابانۀھفت

  »...ام شده است و ھا تجاوز ديگر انج کنند، ده

  : و کارگردان ارائه دادفلمبا اين مقدمه مجری معرفِی مختصری ھم از 

» آتش«ھای جنجالی  فلماين زن که با .  استئی کانادا–گارگردان ھندی » ديپا مھتا«ھای مشھوِر   گانه  آب يکی از سهفلم

که با  رو شد، از جمله اين زيادی روبه آب با مشکالت فلممشھور شده بود برای ساخت ) ١٩٩٨(» زمين«و ) ١٩٩۶(

 را در ھند به پايان ببرد و با چھار سال فلمبرداری و ساخت فلمھا، تھديدات و حمالت ھندوھای تندرو نتوانست  مخالفت

 ھندی زبان فلماين   ٢٠٠۶ در سريالنکال به پايان برد و سال ٢٠٠۵ خود را بدون داشتن امنيت جانی در سال فلمخير أت

ھا کارگردان به  گانه در ھر يک از سه...  غيرانگليسی زبان شد و فلم کشور کانادا و نامزد بخش اسکار بھترين ۀدنماين

 ملی، ألۀ ھند و پاکستان، فقر و اختالف طبقاتی، مذھب، مسئی موضوع جدامسائل گرھی در ھند اشاره دارد مثالً 

  ... شود و   آب برجسته میفلمماند و در  شم کارگردان دور نمیھا ستم بر زنان از چ اما در تمام آن...  و ئیگرا ھمجنس

 وجود داشت، اما به کمک و ياری دوستان و ياران کميته فلم مشکل درک زبان اصلی فلمکه برای نمايش  با وجود اين

ت و با اين  قرار گرففلم روی ئیھا به دو زبان فارسی و فرانسه در زمان کوتاھی ترجمه شد و با کيفيت باال زيرنويس

 را به زبان ھندی با زيرنويس فارسی و فرانسه فلمن وھمکاری جمعی، دوستان ايرانی و غير ايرانی حاضر در سال

  . کنندگان قرار گرفتن، مورد قبول و تحسيِن شرکتوھای اندکی در تکنيک پخش و فضای سالديدند که با کاستی

گر يد اق شرکت در بحث و شنيدن نظرات يک ھمه دوستان مشت داشت،فلمثير عميقی که أدر بخش دوم با توجه به ت

حتی در اين بخش به ياری يکی از دوستان آشنا به زبان فارسی و فرانسه خوشبختانه دوستان غيرايرانی ھم .  بودند

 و فلمکيد بر اين بود تا ھم در مورد موضوع محوری أت. ھا قرار بگيرند و در آن مشارکت کنند توانستند در جريان بحث

ھم موضوع فرودستی زنان و جايگاه تجاوز به موضوع بپردازيم و اين بحث به حضار سپرده شد و دوستان ھر کدام به 

  . و حساسيت خودشان به مسايلی پرداختند که اھميت داشتئیفراخور دغدغه، آشنا

تر و ھدفمندتر  ساخت يار خوشھای باليوودی بس فلمکه به نسبت   اشاره کرد و اينفلمدوستی به سبک ساخت و موسيقی 

 اين شکل از خشونت در چيست؟ فرھنگ؟ مذھب؟ ۀال اين بود که ريشؤدوستانی به موضوع تجاوز پرداختند و س. است

  .رود داری پيش می يا سيستمی که بر اساس سود سرمايه

گری  مانده و وحشی بروزھا تمايل اين است که خشونت در ھندوستان را ماحصل فرھنگ عق مجری اشاره داشت که اين

 آماری برای نشان دادن پوچی اين ۀکننده است و چند نمون مردم ھند معرفی نمايند که تصويری غيرواقعی و گمراه

  :استدالل کافی است

  .ا جنسی را تجربه می کننديکی و ي نفر در طول زندگی خشونت فز۶ زن در جھان، ١٠از ھر  -

جه ين نتيد می کند به اي تھد۴۴ تا ٢٠ن يعاملی که زنان را در سن ١٠ك بررسی در رابطه با يبانک جھانی در  -

  .ن زنان خطرناكتر استيا برای ايد که تجاوز و خشونت خانگی از سرطان، تصادفات ، جنگ و ماالريرس

ن سه زن در يانگين ميا. دنديک زندگی خود به قتل رسيدست شره  نفر زن ب١١٨١، ٢٠٠۵کا در سال يمرادر  -

  .باشد روز می

  .ا آزار جنسی قرار گرفتنديکا مورد تجاوز و يمرا زن در ٢٣٩۶٠،  ٢٠٠۶کا در سال يمرادر  -

ا يک زندگی و ي شرۀليوسه ب) ک سالي نفر در ١١٠(ن، ھر ھفته دو زن يانگيطور م در انگلستان و ولز به -

  . ک زندگی سابق به قتل می رسنديشر

ن يرند، اي ھزار زن مورد تجاوز قرار می گ٨٠  ھزار زن مورد آزاد جنسی و۴٠٠ا ھر ساله يتانيدر بر -

  . تجاوز در ساعت است٩شتراز يب
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   .دنديک سابق زندگی به قتل رسيا شريک  و ي زن توسط شر١٢٢، ٢٠١١در فرانسه در سال  -

که در بلژيک ھم زنان زيادی مورد تجاوز قرار  ی خود پرداخت و اينئ  شخصی و حرفهۀدوست ديگری به تجرب

 زنی که اند مثالً   فروشی مواجه شده که به شدت مورد خشونت قرار گرفته عنوان پزشک حتی با زنان تن  بهگيرند و او می

به از عمل  مرد پس فروش ديگری که چنين زن تن در اثر تجاوز گروھِی شش مرد به بيماری ايدز مبتال شده بوده و ھم

  . ش را سوزانده بود به صورت او پاشيده بود و صورتئیيماک ماده ،جای پرداخت پول

 ساله در دنيا متداول است؟ و پاسخ اين بود که در ايران ٨ يا ٧کرد که آيا واقعا ازدواج دختران  ال میؤ ديگری س دوست

 سال در کل کشور ازدواج ١٠ دختر زير ۴۴٩، ٨٨ طبق آمار رسمی، در سال مثالً . ھم اين رقم رو به افزايش است

   . مورد افزايش يافته است٧١۶ به ٨٩اند که اين رقم در سال  کرده

 پررنگ شده است و فلم اشاره داشت و معتقد بود بيش از حد اين نقش در فلمدوست ديگری به نقش پررنگ مذھب در 

گذارد و پيوستن به گاندی را  کار رفرميستی را پيش می از لحاظ سياسی ھم راه. ای به روابط توليدی نشده است اشاره

  .نمايد صوير می تفلم ئی رھاۀنقط

گذارد و  الی برای مخاطب نمیؤاش ھيچ جای س گانه ھای سه فلميک از دوست ديگری معتقد است که کارگردان در ھر 

کند و تضاد   تضادھا را منعکس میکارگردان اما دايماً . دھد االت پاسخ میؤ خودش به س  خودش از ديدگاهفلمدر پاياِن 

ھمچنين کارگردان به نشان دادن . کيد استأھا مورد ت آن... دگی، موسيقی و ساکنين دو طرف رودخانه و تفاوت زن

 ورود به کدام فضاھای باز را ۀفروشان اجاز دھد که تن حتی او نشان می.  عالقه داردفلممعماری و آرشيتکت ھم در 

قت آزاد خود را در شاپينگ طور که در کشوری مثل کانادا ھم اجازه دارند و ھا ھمان  کنار آب يا عبادتگاهدارند مثالً 

بگذرانند و در ھيچ مکان اجتماعی ديگری اجازه ورود ندارند و در اصل مصرف کنندگانی ) مراکز خريد(سنترھا 

  .اند ھستند که خودشان تبديل به کاالی مصرفی شده

ھا در طبقات  که آيا با بيوه  کمتر نشان داده شده است و اينفلمھا در  ه  طبقاتی شرايط بيوۀدوست ديگری معتقد بود که جنب

  شود؟ و آيا اين شرايط تا امروز ادامه دارد؟ باال ھم ھمين برخورد می

 ميليون بيوه در ھند ھنوز در ھمين شرايط ٣۴ را ترجمه کرد که اشاره دارد که فلم پايانی ۀدوست ديگری نوشت

  . کنند می  سال پيش زندگی ٢٠٠٠اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی 

از طرف ديگر زنان طبقات مرفه ھميشه .  جامعه ھند ھم داردۀ نشان از يکی از تضادھای امروزفلماين بنابراين 

شود که زنان در مناطقی از ھند   ھم اشاره میفلماند و در اين  امتيازاتی برای فرار از اين ميزان شرايط فرودست داشته

  .اين شرايط را ندارند

 را ما در ايران داريم و زنان بيوه در شرايط مرفه حتی امتيازاتی دارند که فلمايط  اين شرۀدوستی ھم اشاره کرد که نمون

  . ھيچ انتخابی ندارندزنان شوھردار ندارند اما زنان طبقات فرودست واقعاً 

 را فلمچون يک زن و يک مرد نقش اصلی در . دوست ديگری معتقد بود کارگردان خودش ھم نگاه جنسيتی و ملی دارد

  .اند بھره  و رنگ بیئیيد پوست نشان داده است و بقيه از آن زيبازيبا و سف

ھای متفاوتی دارد و امکان اين تنوع در ھندوستان ھست اما زيبا بودن زن نقش  دوست ديگری معتقد بود ھندوستان مليت

  . قابل عرضه استئی است که زن کاالئیھا  و جوانی زن آيتمئیکيد بر اين دارد که زيباأاصلی ت

 اجباری داريم مثل یھا کيد دارد که چرا خشونت بر زنان وجود دارد؟ در ايران ھم در مناطقی ازدواجأت ديگری تدوس

کنند که از شوھرھايشان کتک   زن ترک مراجعه می١٠ھفته ھر ھای بلژيک حداقل  در بيمارستان. »عروِس آتش «فلم

ام که  ھرچند من با موارد معدودی ھم برخورد کرده.  استھا نيست اما بسيار شايع ھرچند اين مربوط به ترک. اند خوده

  .اند مردھا ھم کتک خوده
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 منافع سيستم حاکم بود از جمله بستن پای زنان در چين ۀدوست ديگری معتقد بود انواع خشونت زياد است و تضمين کنند

کرد و زنان  ای مردان جذاب میشدند، که ھم زنان را بايد بر از کودکی تا کوچک و ظريف بماند که در اصل ناقص می

ھا جز اين که قربانی ھستند اما خودشان ھم به اين ضعف تن  اما زن. ھای بزرگ در زندگی بردارند حق نداشتند قدم

  .دھند می

. ھای اجتماعی را بيرون بياورد  قادر شده از باليود بيرون بيايد و چالشفلمدوست ديگری معتقد بود که کارگردان 

کند با تصاوير  نامه ھمراه کند و در بخش اول بسيار ريتم کندی دارد و سعی میفلمکند خود را با   میکارگردان سعی

 فلمای است که بين دو طبقه در   اين است که با انتخاب نام آب نماد رودخانهفلم مثبت ۀولی نکت. کلوزآپ ھيجان ايجاد کند

  .ستھا به آب وابسته ا  زندگی آنۀفاصله ايجاد کرده ولی ھم

طور که طبقات حاکم با اين  کند ھمان کيد داشت و تا حدی مذھب را تداعی میأدوست ديگری بر سمبليک بودن نام آب ت

گرفتند اما عامل بدبختی  نوشيدند و زندگی می کنند، در طرف ديگر مردم از ھمان آب می آب از خودشان حفاظت می

آمد اما  وجود می  گاندی بهۀابد که به وسيليی  میکار را در قانون هدر مورد پايان ھم کارگردان را. ھا ھمين آب بود آن

 طبقاتی در حالی که ۀ کارگردان در تضاد است چون ھم آب برقرار است يعنی ھم مذھب و ھم فاصلۀ با ايدفلمپايان 

  .اصالحات گاندی در ھند اعمال شده است

 مردساالرانه و تسلط ۀشونت برای برقراری و حفظ رابطترين اشکال خ سخنن پايانی اين بود که تجاوز يکی از عريان

 نابرابر بين زن و مرد ۀھای حفظ رابط يکی از راه. بر بدن زن است که برای حفظ سيستم نابرابر موجود ضرورت دارد

ه و ب زنان قربانی تجاوز و تھديد به تجاوز ھستند حتی اگر مورد تجاوز مستقيم قرار نگيرند ۀھم: که با اشاره به اين

 زنان را ۀکه نظام تجاوز ھم برند حتی اگر مرتکب تجاوز نباشند برای اين  مردان از نفس تجاوز سود میۀعکس ھم

جويد که با تالش برای  دارد و در نھايت و بيشتر از ھمه سيستمی از اين رابطه سود می بيمناک و تابع مرد نگه می

 خود را حفظ ۀداران دارد تا ساختار حاکميت سرمايه نقياد دايمی نگه می ديگر را در تھديد و اۀھمدستی نيمی از جامعه نيم

 عليه حکومت تئوکراتيک جمھوری که چرا موضوع تجاوز و خشونت در دستور کار مبارزاتی ما خصوصاً  نمايد؛ و اين

  .اسالمی قرار گرفته است

 برای ۵٧ھای انقالب درس "ۀ ويژۀد که برنام کميته و شورا اعالم شۀھای آيندھای ماهبا توجه به کمبود وقت، برنامه

خوشبختانه به دليِل .  برگزار خواھد شدچمار١۵جمعه " روز جھانِی زن "ۀ ويژۀ و برنامبروری ف٢٢جمعه " امروز

ھای تاکنونی، دوزبانه بودن و ھمکاری با رفقای بلژيکی مورد توجه جميع حضار قرار گرفت، طوری که تنوع برنامه

 مجتمع فرھنگی ادامه داشت و اکثر دوستان تا ساعتی ديگر ۀن نيز بحث داغی در کافورنامه و ترِک سالپس از پايان ب

  . ايمان را ادامه داديمھ  بحث صميمیئیدر فضا

 مورد توجه و استقبال دوستان قرار گرفت و به فلم خود وفا کرديم و با توجه به اين که پخش اين ۀدر پايان ما به وعد

 را با زيرنويس فارسی روی کانال يوتيوب قرار داديم تا دوستانی که تمايل به ديدن فلمکنندگان ما اين درخواست شرکت 

با سپاس از دوستانی که در بخش ترجمه و .  و يا معرفی آن به ديگران دارند، بتوانند از اين امکان استفاده نمايندفلممجدد 

  :دئيبه اين لينک مراجعه نما فلمتوانيد برای ديدن  تکنيک ھمکاری کردند شما می
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