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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

  
   ايران چپشورای دانشجويان و جوانان: ارسالی

  نسيم سعادت
  ٢٠١٣ فبروری ٢٧

  نقد فلم

  مانده سنت ھای عقبمسألۀ زنان در مرکز
 عباسام يراث اثر ھي مفلممروری بر 

ن می برد، ي اكران شد، ما را به فلسط٢٠٠١ دسمبرراث كه در ي مفلمنی تبار در يام عباس كارگردان زن فلسطيھ

ل و ين بار ما را با مسايك مرز لبنان، اما او ايل و نزديل واقع در شمال اسرائينی تحت اشغال در محلی به نام الجليفلسط

ه ای كه كمتر مورد بحث و توجه قرار ياز زاو. گری آشنا می كندي دۀين مردم از زاويمشكالت و تضادھای اجتماعی ا

ن بخش از جامعه را ھدف قرار داده است، يما ايست كه مستقين جنگ ارتجاعی نين بار ايخالف انتظار ا. گرفته است

ايگاه آن ن خود را اعمال می كنند، بلکه موضوع سنت ھای عقب مانده و جي سنگۀاگر چه جنگ و اشغال ھمچنان وزن

  .  برجسته می شودفلمدر زندگی زنان در اين 

ه ش می گذارد؟ سنتھا و بيال را در پؤك سيت يش در نھايزھاي و با تمام افت و خفلمچ و خمھای يراث، با تمام پيم

 كه در مركزش حفظ ارزش ھای كھن نھفته است، چه ئیت را دارد، سنتھاياری نقش ھوي كه برای بسئیخصوص سنتھا

  ا سدی در مقابل آن؟يا کمکی برای برداشتن موانع است و يآ. فاء می كنديك گروه اجتماعی ايا در زندگی نقشی ر

 كرده باشند، بلكه دوست و دشمن ئیرو در مقابل ھم صف آراينه جنگی كه دو ن. دهين دو ايان ايراث جنگی است ميم

 سنتی ۀك خانوادي كل قاً ي و عمداً يجنگی كه شد. ته استده شده، و نقاط خاكستری بخش مھمی را در برگرفي در ھم تنداً يشد

  .ن جنگ موكول می كندي اۀجيرد و وجود و عدم وجودش را به نتياما مرفه را در بر می گ

وسته بر ي كه پئیماھايغرش ھواپ. ل و لبنان استيان اسرائيژگی می بخشد حضور سنگين جنگ مي وفلمآنچه به اين 

ا انفجار توپ و يم می كنند و صدای بمبارانھا و يدشان آسمان باالی سر را تقسي خطوط سففراز آسمان در پروازند و با

زی بدون يچ چيا ھيچ كاری و يكشد كه به ھ اد میي فرئیتوگو. ن مبدل شده استي دائم در گوش ساكنئیخمپاره به صدا

كه پسر بزرگ ) فه ناتوريخل( مجد دختر  بر محور تدارك برای جشن ازدواجفلم. ديشينديت نين واقعيدر نظر گرفتن ا

نی در مركز ين خانواده فلسطين دختر ايدختر جوان و جوانتر) ا ھرزیيھفس(اما ھاجر . خانواده است، آغاز می شود

ری ممنوعه می يفا می رود، قدم در مسي ھنر به ھاۀل در رشتياو كه با موافقت خانواده برای تحص. ماجرا قرار دارد

 (Pyne و يدار خانواده به روستا برمی گردد، دوست پسرش مه تيای آغاز می شود كه ھاجر برای د با صحنه فلم. گذارد

(Tomد يو می گويمه ت. ده شوند او را ترك كنديكه با ھم د نيد قبل از ايش ھمراھی كرده است با كه او را با ماشين

  .سپس از ھم جدا می شوند” .ديشا“ی دھد، ھاجر جواب م“ .ده باشد كه رابطه اشان را علنی كننديد زمان آن رسيشا“



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ادی دارند اما با ھم ي اختالف سنی زكه ظاھراً ) اوال طبری(نب يلحظه ای بعد ھاجر با دختر بزرگ خانواده به نام ز

نب در مقابل يز. ديو كه معلمش در دانشگاه است می گويھاجر از رابطه اش با مه ت. گو می پردازد و كند، به گفتينزد

شنھاد می كند يمطرح كند و پ) مكرم خوری(له را با پدرشان ابومجد كه مسأ می كند كه ھنوز زود است ئیاھنمااو را ر

ال می ؤو بگذارد محمود و سيد كه بھتر است اسمش را به جای مه تي صبر كند در ھمان حال به شوخی می گوكه فعالً 

  . می خندندست حداقل ختنه شده است؟ سپس با ھميكند حاال كه او مسلمان ن

 خود ۀده است و حتی برادر زادير می كند كه پدر ھاجر مطرح می كند موقع ازدواج او فرا رسييت موقعی تغياما وضع

ھاجر تالش می كند از جواب طفره رود، اما پدر اصرار می كند، ھاجر پس از لحظه ای . شنھاد می كنديش پيرا برا

پرسد از كدام خانواده؟  پدرش می. بور می شود كه از عشقش پرده بردارد، مجید و دودلي طوالنی و مملو از تردنسبتاً 

ز در معرض ين می شود، ھمه چيد اما به سختی خشمگيزی نمی گوي چءسی است در ابتدايھنگامی كه او می فھمد انگل

 ۀسی ھا ھمينگلا.... یكه عاشق شو نيل كنی و نه ايمن تو را فرستادم كه تحص: ديآنگاه می گو. رديتالطم قرار می گ

  ...ن بالھا را بر سرما آوردنديا

ش از حد به ي آزادی بۀجين موضوع را نتيمطرح می كند، او ا) مجد(له را با پسر بزرگ خانواده ن مسأيوقتی پدر ا

ام يھ (فلمرا ھمسر مجد كه نقشش توسط كارگردان يسم. له را حل خواھم كردن مسأيو اعالم می كند من ا. ھاجر می داند

انش را خانواده ير بشود و زين كه ديد قبل از ايبازی می شود، موضعی محافظه كارانه دارد، او به مجد می گو) سعبا

  .رون بكشيند او را از آنجا بيبب

ز برای تماشاگر روشن يگر خانواده نيل و مشكالت دي تدارك برای جشن عروسی ادامه دارد مساۀكه پروس یاما در حال

  . می شود

لی در انتخابات ئياستمداران اسرايل است تالش می كند كه با كمك سيپسر دوم خانواده كه وك) بارھوماشرف (احمد 

گر از موضوعات تنش زا در يكی ديز يله نن مسأيا. ل می كننديبرخی او را متھم به ھمكاری با اسرائ. محلی شركت كند

استمداران ياحمد در مناسباتش با س.  می كندز صحبت می كند و او را از ھمكاری منعيمجد با او ن. خانواده است

ر يوسته زنش را زياو پ. انت باريبرال است و خواھان سازش، در مقابل، رفتارش با زنش خشونت بار و خيلی لئياسرا

  . لی رابطه دارديك زن اسرائيكتك و ضرب و شتم قرار می دھد و در ھمان حال با 

ست بلكه او يم بودن نياما مشكل او تنھا عق. ز می باشديم نيكه دكتر است، عق) مانيعلی سل(مروان  اما پسر سوم ابومجد،

 خانواده ۀيله او را تا حدی به حاشن مسأيازدواج كرده است كه ا) كالرا خوری(نی به نام سلما يحی فلسطيك دختر مسيبا 

  . رانده است

ھر چند كه مجد تالش . رديز شتاب می گيان است، تدارك جشن عروسی نيبا باال گرفتن جنگی كه در باالی سر درجر

ست، جنگ ھرگز نتوانسته است مانعی برای زندگی يمطرح ن“ د يرا می گويندازد اما سميمی كند كه مراسم را به عقب ب

شوند، گرچه جوانان خانواده لحظات شادی را از  یب باالخره ھمگی در مراسم جشن جمع مين ترتيو بد“ .كردن بشود

د اما ارزش ھا و يما لحظات ھاجر پر از التھاب و نگرانی است، پدرش گر چه انتظار او را می كشسر می گذرانند ا

ن ارزش ھا برای خانواده يست سمبل ايرد، پدر می بايش را در آغوش گيبايش اجازه نداد كه دختر جوان و زيسنت ھا

ند اما نه ي برادر بزرگ در كنار ھاجر می نشمجد. برخورد سرد او و كل خانواده بر التھاب و نگرانی ھاجر افزود. باشد

“ “ . مان را بی آبرو كنیۀمن اجازه نخواھم داد كه خانواد“د ينكه درگوشی به او بگويبرای دلگرمی به او بلكه برای ا

 ن جمالت آب سردی بود بر سر ھاجر كه آرام نشسته بود، امايا. “كه كار به آنجا بكشد تو را خواھم كشت قبل از آن

د، ھمچون پتكی بر سر يجمالتی كه ھاجر از برادرش شن. ار نگران و غم زده اش آشوب درونی وی را لو می دادرخس
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رھا را بگلسد و خود را رھا يستد زنجيا باي. ش باقی نمانده بوديدو راه برا. له كرد بود پتكی كه او را متوجه عمق مسأاو

  . ش محكم تر بسته شونديرھای سنت و پدر ساالری بر پاھايم شود و بگذارد كه زنجيكه تسل نيا ايكند، 

مارستان می رسانند اما يفتد، او را به بيب كه از كار بيرو می شود، و عنقره ن حال قلب پدر با مشكل روبيدر ھم

مجد به محض سر . سپس انگشت اتھام به سوی ھاجر دراز می شود. م است و او به حالت كما می روديت او وخيموقع

نب كه يز. اج دارديبانی برخی از افراد خانواده احتيھاجر احساس می كند كه به پشت“ تو او را كشتی“د يدن می گويرس

من دعا می كنم كه خدا نجاتت “  :ديز تحت فشار است، تنھا می تواند بگويك بوده است و از طرف شوھرش نيبا او نزد

  “د؟ير دھييست شما افكارتان را تغيا بھتر نيآ“و “ طی به خدا داردله چه ربن مسأيآخر ا“ د يھاجر با تندی می گو. “دھد

ز قربانی افكار عقب مانده بود است، اما يرا خود سلما نيد او بتواند احساس ھمدری كند، زيھاجر به سلما پناه می برد شا

  “ .كی را انتخاب كنیي) ويمه ت(ن خانواده و او يد بيتو با“: دياو می گو

 افكار عقب مانده بس قدرتمند است و بسختی می تواند بر كمك كسی در ۀجه می رسد كه سلطي به نتنجاست كه ھاجريا

ن اندازه طرد يل است، ھرگز به اياستمداران اسرائياحمد پسر دوم ابومجد كه متھم به ھمكاری با س. خانواده حساب كند

ان خانواده در سخنرانی انتخاباتی او شركت  بزرگۀبرای رفع ھر شبھه ای ھم. افتيان يك صحبت پايائله با نشد، غ

ن سخنرانی حمله كردند و او را خائن خطاب ير از خانواده به ايبانی كنند، ھر چند كه عده ای غيكردند تا او را پشت

ن يار فراتر از ھمكاری با متجاوزيبه نظر می رسد كه گناه عشق برای زنان بس. و مجلس را به ھم زدند. كردند

  .له برای ھاجر بازھم روشن تر می شودنی مسأيسنگ. شداسرائيلی با

ھنگامی كه ھاجر در . ش نمی روديز صاف و آرام به پيو نين ھاجر و مه تيع، رابطه بين وقاي اۀاما در كنار ھم

ر نظر داشت، و از رفتار و برخورد يزی نشسته و منتظرش بود زيو را كه بر سر ميرستورانی مشغول كار بود، مه ت

ت يھاجر با توجه به موقع. ديدر حال خوش و بش با دختران بود و به او بی توجه بود، راضی به نظر نمی رساو كه 

تی كه خانواده يو ھاجر را به خاطر موقعيگر مه تياما از طرف د. ديو را انتظار می كشيشتری از مه تيحساسش توجه ب

ت يار خوب به آنھا بچسب، با پسر عمويبس“: دي می گوئیدر جا. ر فشار می گذاشتيش درست كرده بود زياش برا

رغم تالشش  ی او عل “شه ھمراه خانواده ات بمان، فكر كردی من نمی فھمم دارد چی می گذرديازدواج كن و برای ھم

و ھاجر را به خاطر فرھنگ و سنت خانواده و ملتش . ت خاص و فشارھای وارد بر ھاجر نداشتيدرک درستی از موقع

  . می دادتحت فشار قرار

رو می ه  روبفلمبای ي فوق العاده زۀك صحنيو بود كه تماشاگر با ين ھاجر و مه تين مشاجراتی بيكی از چنيدر ادامه 

ش يكی شب ھمه جا را فرا گرفته، ھاجر كفشھاياده می شود، تاريو پيگر تحمل نمی كند و از ماشين مه تيھاجر د. شود

كی يو؟ از تاريكه به كدام سو می دود؟ از مه ت نيا اي دود، از چه فرار می كند و را از پا در می آورد و با تمام وجود می

كی ين تاريآنچه مھم است می خواھد از درون ا ست ي مھم ن ر كرده بود،يكی مناسباتی كه او در آنجا گيا تاريشب و 

ن يبه راستی چن. دي به پرواز درآند، و آنچنان رھا كه می خواھد چون پرنده ایيبسرعت عبور كند، او خود را رھا می ب

  . او در حال پرواز استئی می كند كه گوءاا در تماشاگران القحسی ر

 اول برای رھائی اش ۀو بلكه در درجيكه نه برای مه ت. رديم قطعی خود را می گين لحظات است كه تصميد در ھميشا

ان و حتی مقصر بودن يطرد شدن از خانواده و اطرافه خود و يدات عليتھد. ن می كنديز چنياو ن. ن مناسبات بجنگدياز ا

  .ستدين مناسبات می ايدر مرگ پدر را به جان می خرد، اما در مقابل ا

و پشت در يھنگامی كه ھاجر زنگ در را جواب می دھد، مه ت. ستيھا ھمانند ھاجر نين سختيو تحملش در مقابل ايمه ت

م خود را گرفته است، يز تصميو نينند، مه تيگرا می بيی آنشب ھمدن بار است كه بعد از دعوای لفظيبرای اول. است
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ز يچ چين اطراف ھيدر ا“: ھاجر در جمله ای قدرتمند اما آرام جواب می دھد“لی سخته واسه من يخ“د يوقتی او می گو

  ...“ستيآسان ن

ن ي و ارتباط و گره خوردگی ان تضادھای اجتماعیي بلند خود موفق می شود كه برخی از مھمترفلمن يام عباس در اوليھ

دگی ھای آنھا آشنا يچي و به روشنی نشان دھد، و ذھن تماشگران را با معضالت و پئیتضادھا به ھم را به خوبی شناسا

  .كند

 از آن قرار گرفته است، ئی تالش دارد كه نشان دھد آنچه در مركز مبارزه نظری برای مخالفت با اشغالگران و رھافلم

 ئین گروه از آن محافظت می شود، سنتھايت اجتماعی اي ھای ارتجاعی و ضد زن است كه بعنوان ھودن به سنتيچسب

ك گروه يت اجتماعی ين سنت ھا چگونه می توانند ھويا. ف كندي شان تضعۀت تنھا می تواند آنھا را در مبارزيكه در نھا

ش و يای ارتجاعی ضد زن را با شدتی كم و بن سنت ھيا اياری از جوامع در اقصی نقاط دنيخاصی باشد ھنگامی كه بس

  .گر دارا می باشنديا در اشكالی دي

 مركزی حفظ سنت، حتی در خانواده ای كه تا حدی ألۀا ناخواسته نشان می دھد كه مسيام عباس خواسته و ي ھفلمدر اين 

  .ردي گزن در مركز سنتھای عقب مانده قرار می.  اعمال فشار بر زنان استألۀزه شده، مسيمدرن

. ، عزمی است كه ھاجر جوان از خود نشان می دھدفلمن جنبه ھای يباترين و زيا تريكی از پويد بتوان گفت كه ياما شا

تی عادی ي از غم در وجودش كه او را شخصئیھاجر دختری جوان و دوست داشتنی است، ساكت و آرام، با رگه ھا

ت يز، او را در لحظاتی مردد و متزلزل می كند، اما در نھايبانی ناچيل آسای سنت و پشتينشان می دھد و حمالت س

و . نبار نه برای عشق ممنوعه بلكه برای آنچه كه درست استيستد، اين حمالت بايمصمم می شود كه در مقابل ا

ش يو به راھی که برا. نی نظم اجتماعی مبارزه می کنديه سنگيھاجر عل. ابديت خود را رھا می ينجاست كه در نھايا

  .  تن نمی دھد،م گرفته شده استيتصم

رو بوده ه ام عباس است و مشكالت و معضالتی كه او با آنھا روبين معتقدند كه ھاجر زندگی خود ھيبرخی از منتقد

اری ين معنی كه بسيبه ا“ .ك ملت استيا يك گروه اجتماعی و يتمام نمای ۀ نيئن خانواده آيا“د ياما او خود می گو. است

ام عباس را ھم در بر می يرو بوده و ھستند كه بدون شك ھه ن معضالت روبين گروه اجتماعی با اي زنان ااز دختران و

  . رديگ

)  برداری شده استفلمراث ي كه مئیجا(ل ينی واقع در شمال الجليا آمد و در روستای فلسطيدنه  ب"نذره"ام عباس در يھ

  . بزرگ شد

  .  تئاتر شدۀشيل كرد سپس ھنر پيص فتوگرافی تحۀفا در رشتي در ھاءاو ابتدا

  .نما آغاز كرديسدر د خود را يس رفت و كار جدي به لندن نقل مكان كرد و آنگاه به پار١٩٨٧در 

كه صاحب . بھشت كنونی بازی كرده است مو ، زنان چشمه وين قرمز، درخت لياری از جمله ساتيھای بسفلمدر 

  . فای نقش شده استين المللی به خاطر ايزی در جشنواره ھای بيجوا

 ۀ بلند ساختفلمن يراث اولياما م. نوشته و كارگردانی كرده است) یرقص ابد(و ) نان(ه نام  كوتاه را بفلمام عباس دو يھ

   .اوست

 

 


