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ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐﻮب
ﺗﺤﻠ ﻞ ﻓﯿﻠﻢ »وﺟﺪه« ﺳﺎﺧ ﻪ ﺣﯿﻔﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﻧﺰﻫﺖ ﺑﺎدی

ﺣﯿﻔﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺷﺎﺧﺺﺗﺮ ﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﻌﻮدی و اوﻟ ﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز زن ﻋﺮﺑﺴ ﺎن اﺳﺖ 1.او
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و ﺳﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴ ﺎن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐ ﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﯽداﻧﺪ .وﺟﺪه ﻧﺨﺴﺘ ﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﯿﻔﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ او ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
داﺳ ﺎن ﻓﯿﻠﻢ درﺑﺎره دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم وﺟﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رؤﯾﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪاش،
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ،ﻣﺒﺎرزه ﯽﮐﻨﺪ .ﺣﯿﻔﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ا ﻦ داﺳ ﺎن ،ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای
ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ اﻧ ﻘﺎدی ﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﺮﺑﺴ ﺎن ﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در ا ﺮان دارد .در ﻓﯿﻠﻢ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻪ
دﺧﺘﺮان ،ﺳﻌﯽ در اﻧﻘﯿﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﻣﻄ ﻊ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر دارد .در
اداﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧ ﺮوی ﺷﻮرﺷﮕﺮاﻧﻪ در وﺟﺪه و ﻧﺴﻞ ﺎزه دﺧﺘﺮان ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬ ﺮش ﻇﻠﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺴ ﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﻔﻌﺎل و اﻃﺎﻋﺖ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﯽاﯾﺴ ﻨﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن را ﺧﻮد رﻗﻢ ﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ وﺟﺪه ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺸ ﺎدیﻫﺎ و داﻧﺶآﻣﻮزان ا ﺮان ﮐﻪ از ﺟﻠﻮداران ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﻤﮏ ﯽﮐﻨﺪ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ وﺟﺪه در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در ﯿﺶ ﯽﮔ ﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻮ ﯽ
ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد را از درون
ﻣ ﻼﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ا ﻦ روزﻫﺎی ا ﺮان اﻧﺠﺎم ﯽدﻫﻨﺪ.
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ ﺗﻌﺪادی دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﺑﺎ رو ﻮشﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺸﺎد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی آﻏﺎز ﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮود ﻣﺬﻫ ﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ .ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﯾﮏدﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﻓﺮدﯾﺖ و ﺗﻔﺎوت و
ﺗﻤﺎ ﺰ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﺑ ﻦ ﺑﺮده و زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻘﯿﺎد و ﻣﻄ ﻊﺳﺎزی ﺟﻤﻌﯽ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،وﺟﺪه را ﺻﺪا ﯽزﻧﺪ و از او ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮود را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .وﺟﺪه
ﺳﮑﻮت ﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮود را ﻧ ﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ او را از ﮐﻼس اﺧﺮاج ﯽﮐﻨﺪ ﺎ ز ﺮ آﻓ ﺎب
در ﺣﯿﺎط ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﺪه ﺗﺤﻘ ﺮ و ﻨﺒﯿﻪ ﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﯿﭽﯽ و اﻣ ﻨﺎع از
"Cannes 2012: Saudi Arabia's First Female Director Brings 'Wadjda' to Fest". The Hollywood Reporter. 15
May 2012. Retrieved 8 September 2012.
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ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻏﺎﻟﺐ و ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺟﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ،ا ﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﯽﯾﺎﺑﺪ ﺎ
ﻓﺮدﯾﺖ ﺧﻮد را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و از ﭘﺬ ﺮش زور و ﻇﻠﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ را ﺟﺎﯾﮕﺰ ﻦ ﺻﺪای ﺳﺮود ﻣﺬﻫ ﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﺴﺎرت
و ﻗﺪرت او ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﺷﮑﺎر ﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯽﮐﻮﺷﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪای ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺴ ﺮ دﯾﮕﺮی را در ﯿﺶ ﺑﮕ ﺮد.
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻔﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮر از ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﺑﻪازا ﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ،ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧ ﻦ ،دﺧﺘﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ ،ﺻﺪاﯾﺸﺎن را
ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎی ﻫﻢﺳﻦ و ﺳﺎلﺷﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪای داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻫﺎ و
ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺎدر و ﺑﺮﻗﻊ ﺑ ﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،داﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻧﻮارﻫﺎی
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻋﺎدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﯽآﯾﺪ و در ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد ازدواج ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﺪ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺨ ﻠﻒ از ﻓﯿﻠﻢ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ ﺟﻠﻮی ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﯽ و ﻫﯿﺠﺎن و
ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﯽﮔ ﺮد و رﻓ ﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ را
ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯽﮐﻨﺪ .او دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ از ﻃﺮ ﻖ وﺟﺪه ﺑﺮای دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳ ﺎده و
ﺗﻮﺳﻂ ﺳ ﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧ ﯽ از ﻣﻨﮑﺮ دﺳ ﮕ ﺮ ﺷﺪه ،اﺧﺮاج ﯽﮐﻨﺪ و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی
را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺘﻮ زدن ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ روی ﭘﺎیﺷﺎن ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻠﻮی ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪﻧﺎم و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ .در ﭼﻨ ﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﺪه
ﯽﺧﻮاﻫﺪ دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻗﺼﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺮاﻣﻮن ﻼش
وﺟﺪه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن او ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﯽﺷﻮد و او ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮاﺳ ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﻞ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮود.
اوﻟ ﻦ ﺑﺎر ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﺑﻪ او ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧ ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺴﺮک در ﺣﺎل دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری اﺳﺖ و وﺟﺪه در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯿﺎده راه ﯽرود .ﭘﺴﺮک ﺷﺎل ﺳﯿﺎه وﺟﺪه را از ﺳﺮش ﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﯽﺑﺮد.
وﺟﺪه دﻧﺒﺎل او ﯽدود و ﺷﺎﻟﺶ را ﭘﺲ ﯽﮔ ﺮد و ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و ﺧﺸﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ و
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ از او دور ﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯽﻧﮕﺮد .آن ﺷﺎل ﺳﯿﺎه و رو ﻮش ﺑﻠﻨﺪ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،آزادی و ﺷﻮر ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ او را ﻏﺎرت ﯽﮐﻨﺪ .اﺻﺮار ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ ﺑﺮای ا ﻦﮐﻪ
وﺟﺪه ﭼﺎدر ﺑ ﻮﺷﺪ و ﺑﺮﻗﻊ ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮک ﺳﺮﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺒﯿﻪ
اﻟﮕﻮی زن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺷﻮد .در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮی از ﻓﯿﻠﻢ ،وﺟﺪه دور از
ﭼﺸﻢ ﻣﺎدرش ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﯽروﻧﺪ و ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﭘﺴﺮک ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﮐﺮدن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎدر دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﯽﺷﻮد و زﻣ ﻦ ﯽﺧﻮرد و زﺧ ﯽ ﯽﺷﻮد.
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ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﯽ ﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯽ ﺮﺳﺪ» :ﺧﻮن از ﮐﺠﺎت ﻣﯿﺎد؟
ﻫﻨﻮز ﺑﺎﮐﺮه ﻫﺴﺘﯽ؟« و ﺎزه وﻗﺘﯽ وﺟﺪه ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زاﻧﻮﯾﺶ زﺧ ﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
او ﯽرود و ﮐﻤﮑﺶ ﯽﮐﻨﺪ ﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ او ﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎل
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭘﺪرت ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آوردهای ،ﺗﻮ را ﯽﮐﺸﺪ!«
در ﭼﻨ ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﯿﻪ زن ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدر وﺟﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮش اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻮان ﺑﺎروری و
زاﯾﺶ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ .در ﻃﻮل ﻓﯿﻠﻢ او را
ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﯽ ﺰد ،ﺮاﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ اروﺗﯿﮏ ﯽﺧﺮد و ﺗﻤﺎم
ﻼﺷﺶ را ﯽﮐﻨﺪ ﺎ ﺷﻮﻫﺮش را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﭘﺴﺮدار ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ دارد .در ﺻﺤﻨﻪای از ﻓﯿﻠﻢ ،ﻣﺮد ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮداﻧﻪای دارد و ﻣﺎدر و وﺟﺪه ﺑﻪ آن راﻫﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﻫﺎ را از ﭘﺸﺖ در ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﺮد و ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎﯾﺶ،
ﻣﺎدر و وﺟﺪه در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﺴ ﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﺪه ﺗﺼﻮ ﺮی از ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش ﯽﺑﯿﻨﺪ .در آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻢ ﺧﻮدش ﯽﮔﺮدد .ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و اﻧﺪوه ﺑﻪ او
ﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻢ ﺗﻮ در آن ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﻢ دﺧﺘﺮﻫﺎ و زﻧﺎن ﺟﺎ ﯽ ﻧﺪارد «.اﻣﺎ
وﺟﺪه اﺳﻢ ﺧﻮدش را روی ﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺟﻠﻮی اﺳﻢ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽﺳﺖ،
ﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻼش او را ﺑﺮای ﺗﺤﻤ ﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮداﻧﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯽﮐﻮﺷﺪ وﺟﺪه را ﻧ ﺰ
ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣ ﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ و ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه ﺧﻮدش را ﺑﻪ وﺟﺪه ﯽدﻫﺪ و
ﺑﺎ او ﺗﻤﺮ ﻦ ﻗﺮآن ﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او رﺳﻢ ﺳﮑﻮت و اﻃﺎﻋﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﯽآﻣﻮزد.
ﻣﺪ ﺮ ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﺪه ﻧ ﺰ ﻼش ﯽﮐﻨﺪ ﺎ دﺧﺘﺮک ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺟﺴﻮر را ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻨﺒ ﻬﺎت ﮐﺎرﺳﺎز ﻧ ﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮآن
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯽدﻫﺪ ﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﺰهاش ،ﻫﻤﺎن ﻣﺪﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ او ﯽﺧﻮاﻫﺪ .وﺟﺪه
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻮل ﺟﺎ ﺰه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ دوﭼﺮﺧﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﮐﺖ ﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﺣﺠﺎب ﯽﺷﻮد ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯽﮔ ﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪای در ﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ ﺗﺒﻠ ﻎ ﯽﮐﻨﺪ .روز ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ وﺟﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺪ ﺮ ﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ
ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺎ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﯽ ﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﻮل ﺟﺎ ﺰهاش ﭼﻪ ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
وﺟﺪه ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﯽﮔﻮﯾﺪ ﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺨﺮد و ﺗﻈﺎﻫﺮش ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﺑﺎﺣﺠﺎب و ﻣﺬﻫ ﯽ ﺑﻮدن را ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪاش ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ.
ﺻﺪای رﺳﺎ و ﮐﻼم ﺑﺪون ﻟﮑﻨﺖ وﺟﺪه ،ﺻﺪای ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺪ ﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﯾﻨﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺧﺪﺷﻪدار ﯽﮐﻨﺪ و اﻗﺘﺪار و ﻗﺪرت او را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﯽﮔ ﺮد.
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ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺴ ﻨﺪ ،ﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻫﯿﺒﺖ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ
ﻓﺮو ﯽﭘﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪ ﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺟﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻮل ﺟﺎ ﺰهاش را ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﭽﻪ و ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ وﺟﺪه ﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻄﻮر از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮔﺮ ﺰ از آن ﺳﺎﺧ ﻪ و آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓ ﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم دﯾﮑ ﺎﺗﻮری ﮔﻤﺎن ﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮ ﻖ ارﻋﺎب و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ اﻋﻄﺎ و
ﺗﺸﻮ ﻖ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺮورده ﺧﻮد ﺗﺒﺪ ﻞ ﮐﻨﺪ و از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺪاوم ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد .اﻣﺎ وﺟﺪه ،ﻫﻤﭽﻮن دﻫﻪ
ﻫﺸ ﺎدیﻫﺎی ا ﺮان ،ﻧﺸﺎن ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ زور و ﺰو ﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻣﺪام
در ﻣﻌﺮض ﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮده اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ او و
ﺳﺎ ﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﺒﺪ ﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﻈﺎم ﻋﺼﯿﺎن و از
درون آن را ﻣ ﻼﺷﯽ ﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی از ﻫﺮ ﭼ ﺰی ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪ و
آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮ ﯿﭽﯽ ﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آزادی ﻧ ﯽﮔﺬرﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤ ﻞ ﯽﺷﻮد ،اﻣ ﻨﺎع و ﺧﻮدداری ﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﭘﺲ ﯽزﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ
را ﺧﻮد ﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰ ﻦ ﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎبﺷﺎن را ﺑﻪ رخ ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﭼﻨ ﻦ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯽﺷﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ،ﻣﺴ ﺮ
ﺎزهای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧ ﺎر ﺑﺎز ﺷﻮد و داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧ ﺮوﻫﺎی ﻣﻄ ﻊ را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻨﺶ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﺎرزان ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧ ﺰ ﺄﺛ ﺮ ﯽﮔﺬارد و ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد درس ﻣﺒﺎرزه ﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﻠﻮدار ﺧ ﺰش ﻣﺮد ﯽ ﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﻓﯿﻠﻢ ﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺳﮑﻮت
ﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﺪه از او اﻟﮕﻮ ﻧ ﯽﮔ ﺮد و ﻗﺪم ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺎدرش ﻧ ﯽﮔﺬارد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش وارد
ﻣﯿﺪان ﯽﺷﻮد و ﺣﻖ ﻣﺎدرش را ﻫﻢ ﯽﮔ ﺮد .در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻓﯿﻠﻢ راﻧﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎدرش
ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻠﺪری ﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او زور ﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺎدر در ﭘﺸﺖ ﭼﺎدر و ﺑﺮﻗﻊ ﺳﯿﺎه ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺻﺪا ﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﺪارد اﻣﺎ وﺟﺪه ﮐﻪ ﯽﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺻﺪاﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻮاب او را ﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤ ﻦ دﻟ ﻞ در ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳ ﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺪ ﺮ ﻮل ﺟﺎ ﺰه وﺟﺪه
را ﺑﻪ او ﻧ ﯽدﻫﺪ ﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺨﺮد و ﭘﺪر ﻧ ﺰ ازدواج ﻣﺠﺪد ﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ ﻮﻧﺪی ﺎزه
ﺑﺎ ﻫﻢ ﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮ ﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش دوﺳﺖ ﯽداﺷﺖ ،ﺑﺎ
ﻋﺼﯿﺎن دﺧﺘﺮﮐﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧ ﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣ ﺰ ﻫﻤﺮاه ﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪ
ﺮاﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰش ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻗﺪ ﯽ ﺑﺮای ﺗﻐ ﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮش ﺑﺮ ﯽدارد .ﺣﺎﻻ ﻣﺎدر ﻧ ﺰ
وارد ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهای ﺷﺪه ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺳﺎﺧ ﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮ ﺮ وﺟﺪه و ﻣﺎدرش ﺑﺎ
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ﻗﻠﺐﻫﺎ ﯽ ﺷﮑﺴ ﻪ ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای از ﻣﺮدان درﮔ ﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از ﻧﻈﺎم
ﻗﺪرت ﻣﺒ ﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﮑ ﺎﺗﻮری و ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای زﻧﺎن راﻫﯽ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﻐ ﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد وﺟﺪهﻫﺎ و ﻣﺎدرانﺷﺎن رخ ﯽدﻫﺪ.

