
بــدون پیش فرض قبلی، نمای شــاهد ابتدایی که بر پرده باز می شــود می فهمیم 
با اثری ســینمایی طرفیم. زنی در پی دو کودک. بازی قائم باشــک  در نخلســتان، 
طپــش قلــب زن و التهاب و نفس نفس زدنش با یک انفجــار مهیب کات می خورد 

به ماشینی با سرنشینان مســلح و سیب هایی که میانشان دست به دست می شود. در میان 
جنگ و خشونت، دوستی و ایثار از همان ابتدا رخ می کشد.  حاال پرده مخاطب را رها نمی کند. 
قیــدی قالب محکمــی پرتاب می کنــد. فیلمی برای پرده ســینما. خود ســینما. قیدی فرصت 
، داســتانگویی را شــروع می کند. مقدمه ای در  نفس کشــیدن نمی دهد. از همان قبل از تیتراژ
ک اســت، پس وقتی برای تلف کردن در مقدمه چینی  کار نیســت. حاال وقت ماموریتی خطرنا
نیســت. ریتم و ضرب آهنگ میزانســن ها از همــان جنگی می آید که ظرف کمتر از 24 ســاعت، 

ک و خون کشید. دشمن به پشت گمرک خرمشهر رسید و شهر شاداب و مردمانش را به خا
منیره قیدی، پنج سال پس از فیلم ویالیی ها، چند پله باال می کشد. 

زنان ویالنشــین پشــت جبهه را بــه دل جنگ و خط مقــدم بحران 
می کشد. اینجا هم زنان حرف اول درام را می زنند با این تفاوت که 
حاال لباس مردانه همدوشی با دلیرانی را می پوشند تا شاید تعداد 
کمتری از آنها فرو بیفتند. ازهمین رو، فیلمساز هوشمندانه و خیلی 
زود به کشــمکش غیرت و تفاوت جنسیت پایان می دهد تا دسته 

دختران به مسیر ماموریتی جان فرسا و بی بازگشت روانه شوند.
قیدی با درکی زیستی و تحقیقی و تجربه از فیلم های خوب جنگی 
و پارتیزانی جهان، شــخصیت هایش را می ســازد. تعدادشــان زیاد 
اســت ولی فیلمنامه نویســان روی همه شــان کار کرده اند. یگانه، 
ســیمین، وجیهه، فرشته و ... . همه شــان شخصیت می شوند. در 
چنین داستان و درام هایی که بن مایه و حتی جزئیاتش بر حادثه 
و ایســتادن تــا پای جان اســتوار اســت، ابتــدا انگیزه هــای فردی و 
نیازهای شــخصی و حتــی انتقام خصوصــی، موتــور محرکه آدم ها 

محســوب می شــود. کما اینکه در دســته دختران، همه به دنبال برآورده شدن مسائل فردی 
خود هســتند، اما همینان هســتند که در فرایند رو به جلو از امیال فــردی فاصله می گیرند و در 

قامت قهرمان، حماسه ای جمعی را رقم می زنند. 
فیلمساز واقف اســت که همواره در بحران ها، رفاقت، عاشقی و بده بستان های عاطفی حکم 
روغن نرم سازی چرخدنده های التهاب و درگیری را دارد. ساختن فصل هایی ملودرام در دل 
گر است تا حجم گردن کلفت بحران را هضم کند و  حماســه، همان لحظات تنفس برای تماشا
آماده همراهی دوباره با کنشــگران داستان شــود. قیدی این فرصت را به موقع و به اندازه برای 
مخاطبــش فراهــم می کند؛ نــه آنقدر که فیلــم از نفس بیفتد و نــه آنقدر کــه دل مخاطب از گره 

خوردن با قهرمانان دور شــود. فصل رفتن یگانه )نیکــی کریمی( به خانه و مواجه 
با همسرش، فصل شب نشینی دسته جمعی دختران در خانه خانم دکتر )هدی 
زیــن العابدیــن( و ... از جمله موقعیت هایی اســت که فیلمســاز فراهــم می کند تا 

گر فراموش نکند با جنس لطیف زنان روبرو است. تماشا
تیم همکار قیدی برای باورپذیری و جذابیت بصری دســته دختران، هرکدام در پســت خود، 
تکنیســین های باورمندی هســتند که دســته دختران را تقویت می کنند. »ســامان لطفیان« 
همه تجربه های قبلی اش را به کار گرفته تا تصویرهایی متناســب با موقعیت و میزانســن قاب 
بگیــرد. نورپردازی ها کمک زیادی در تثبیــت محیط به نفع درام دارند. همچنانکه »حســین 
ابوالصدق« در مقام متخصص صدا، چنان در خدمت صحنه ها و ایجاد تنش است که وجهی 
مهم از نمایش را او جال می بخشد. اما نقش »محسن روزبهانی« را برای طراحی و اجرای جلوه 
های ویژه میدانی باید تا آنجا برجســته دانست که ساختن جنگ 
کل او می چرخد. درعین اینکه »ستار زورکی« یک بار دیگر  روی کا

جایگاه اش را در ارائه موسیقی فیلم تثبیت می کند.
اما ویترین دســته دختران متشــکل از مجموعه بازیگرانی اســت 
که همه در خدمت مفهموم ســینمای دفاع مقدس با دربرگیری 
مؤلفه های زنان ایرانی است. »نیکی کریمی« از آن چهره معصوم 
عروســکی بــه قامــت زن معلمــی داغدیده کــه فرماندهی دســته 
دختران را برعهده می گیرد. او پس از مدت ها به نقشــی پرچالش  
گر او روی تن صدای  از خشونت و عاطفه سوار شده است. شاید ا

و لهجه اش بیشتر کار می کرد، شمایلی ماندگار خلق می شد.
کشــن فیلم، کم نقصنــد؛ حتی آن  اجــرای صحنه هــای جنگی و ا
فصــل دوئل شــهری، بین کامیــون و وانت، که یــادآور اولین فیلم 
اســپیلبرگ اســت و شــروعش لوس به نظر می رســد؛ امــا در انتها 
تبدیل به کلیدی ترین فصل برای پیوند به اختتامیه ای حماسی 

و عاطفی میان زن و شوهر می شود.
دشــمن پشــت گمــرک اســت. خرمشــهر دارد ســقوط مــی کنــد. یگانــه فرمانــده، روی بلنــدی 
مخروبه ای خســته و درمانده نشسته و همشهریان در اطراف پرپر می شوند. یگانه نیم رخش 
به سمت گمرکی است که حاال یارانش برای حفظ آن تا پای جان می جنگند. رفت وبرگشت های 
دوربیــن قیــدی از یگانــه بــه جنگ در میــان کانکس هــای گمــرک و بالعکس، ســرافرازی مردم 
خرمشــهر را در دفاع جانانه از شهرشــان ثبت ســینمایی می کند. ســینمایی که برای اولین بار 
حق مطلب را درباب دفاع مردمی از خرمشــهر ادا می کند . ساخت و پرداختی شکوهمندانه تا 

فیلم معروف استالینگراد را یادآور شود.

محمدتقی فهیم

دشمن، پشت گمرک

»دســته دختــران« شــاید مهم تریــن اتفــاق 
همــه  تقریبــًا  باشــد.  چهلــم  جشــنواره 
تحریریــه نقدنوشــت، بــا علــم بــه بعضــی از 
ایــرادات تکنیکــی فیلــم )کــه بــه طــور معمــول در هــر فیلمــی 
یافــت می شــود( قضاوتی مثبــت دربــاره این فیلم داشــته اند. 

محمدتقــی فهیــم، بــا زبــان ســینمایی خــاص خــودش، روایتی 
از فیلــم نفس گیــر قیــدی بــا ضرباهنگــی تند ارائــه داده اســت. 
ــگاه  ــد و جای ــذر می کن ــوا گ ــه محت ــرم ب ــینمایی از ف ــر س منظ
شایســته فیلــم در بازنمایــی تاریــخ دفــاع مقــدس را یــادآور 
می شــود. داود طالقانــی، داللت هــای بینامتنــی و فرامتنــی 

اثــر منیــر قیــدی را بررســی می کنــد و بــر اســاس مفاهیــم پایــه 
ــن آریــش،  ــم مــی رود. فردی ــه اســتقبال فیل ــوم انســانی ب عل
نقــش فــرم فیلــم را در ســاختن تصویــری از دفــاع، زن و 
ــار هــم رده خــود مقایســه  ــا آث ــد و آن را ب ــا بررســی می کن حی
می کنــد. محمدصالــح ســلطانی یــک مــرور سرراســت به همه 
جنبه هــای فنــی و تولیــدی فیلــم کرده اســت و ســحر دانشــور، 
ــی  ــا لحن ــان اســت، ب کــه یکــی از فعــاالن حــوزه مطالعــات زن
ــه اســت،  پرشــور کــه گویــی گمشــده خــود را در ســینما یافت

بــه ســتایش فیلــم پرداختــه اســت. او فیلــم 
دســته دختــران را اولیــن فیلــم دربــاره »زنــان 

ــد. ــدس می دان ــاع مق ــان« در دف قهرم

 ریتم و ضرب آهنگ 
میزانسن ها از همان جنگی 
می آید که ظرف کمتر از 24 
ساعت، دشمن به پشت 
گمرک خرمشهر رسید و شهر 
شاداب و مردمانش را به 
خاک و خون کشید.

منیره قیدی، پنج سال پس 
از فیلم ویالیی ها، چند پله 
باال می کشد. زنان ویالنشین 
پشت جبهه را به دل جنگ و 
خط مقدم بحران می کشد
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۱. »دسته دختران« با فلش بکی از بازی کودکانه مادری با دخترانش 
آغاز می شــود و لحظــه انفجار که بــه کابوس زنــده ای می ماند؛ و بعد 
کات به همان مادر که حاال اسلحه  به دست در پشت ماشینی جنگی 

نشسته  است و چشم هایش را باز می کند. با این آغاز هم درام شکل می گیرد و هم 
به ســرعت وجه دفاعی جنگ ما و منطق حضور قهرمان و اصرارش بر جنگیدن 
را می فهمیــم. فیلم نه جنگ را مفــروض می گیرد و نه منطق درام -شــکل گیری 
دســته دختران- را. به اقتضای شــخصیت ها و داســتان فیلم، جهــان خود را از 
نو می ســازد و برخــالف »یدو« و »تنگــه ابوغریب« که ناتوان از فضاســازی و فاقد 
فیلمنامــه و خط داســتانی قابل توجهی بودند، دســته دختران قصــه دارد و به 
اقتضــای روایتش ما را با خرمشــهِر روزهای آغازین جنگ آشــنا و همراه می کند. 

شهر را با همه آشفتگی ها و مردم جنگ زده و بی پناه 
و سردرگم اش می بینیم.

2. در دســته دختران، با اینکه فرمانده و محور دسته 
)خانــم معلم(، نقطــه آغاز روایت اســت امــا فردمحور 
نیســت. جمع می ســازد و هیچ  کــدام از شــخصیت ها 
را بی پرداخــت نمی گــذارد. بــا هــر کــدام بــه ضــرورت 
درامــی  کــه دارند آشــنا می شــویم و سرنوشــت همه 
نیــز کم وبیــش بــه ســرانجام می رســد. فیلمســاز 
خوشــبختانه تکثر می فهمد و دخترانش را یکسان 
فــرض نمی کنــد و یک کاســه نمی گیرد. بــر تفاوت ها 
کیــد می کنــد  -و بعضــًا تعارض هایــی کــه دارنــد- تأ
و از کثــرت بــه وحــدت می رســد. از طرفــی دالیــل و 
انگیزه های دســته دختران را می بینیم که هر کدام 
منطــق شــخصی و خــاص خــود را دارنــد. فرمانده، 

خانم معلمی است که می کوشد داستان ناتمام خود 
را در نجــات دادن بچه هایش کامل کند یا دختر دانشــجوی پزشــکی که طبقه 
اقتصادی متفاوتــی دارد و پی نامزدش می گردد و... . ایــن ارتباط بین نیازهای 
شخصی و تالش برای حل آن به میانجی حضوری موثر در جنگ، فیلم را انسانی 

و ملموس و سلوک شخصیت ها را معنادار می کند.
4. الگــوی روایی فیلــم بیش از هر چیز به »موصل« شــبیه اســت. فیلمی جاده ای  
درباره گروهی که مأموریتی برعهده دارند و ما در طول مسیر با آنها و درام شان  آشنا 

می شــویم. در دســته دختران، دوربین به درســتی با شخصیت هایش 
همراه است و به دقت  اطراف را می کاود. این کنجکاوی و مشاهده گری  
با ناشــناخته بودن موقعیت برای دختران و زنان فیلم -که تجربه ای از 
جنــگ ندارند- همخوان اســت. دوربین بــه مثابه عضوی از دســته دختران آنها را 
تنها نمی گذارد  و واقعیت را ثبت می کند و همچون آنها گاهی می ترسد، گاهی حیرت 
می کند و گاهی اشــک می ریزد و ســوگوار می شود. مانند صحنه ســوار کردن جنازه 

بچه های بی کس وکاری که ختم می شود به قصه یکی از اعضای دسته دختران.
5. فیلمســاز ما هم زن ایرانی را می شناســند و هم سینما را.  در صحنه برداشتن 
روســری روی مــرز باریکی راه می رود که ممکن اســت به دام اروتیســم بیفتد اما  
دوربین حرمت  نگه می دارد. وقتی فرشــته حســینی روســری اش را برای بستن 
جراحــت رزمنــده ای برمــی دارد، دوربیــن پاییــن 
می آیــد و به کنش انســانی او احترام می گذارد. پســِر 
خاطرخــواه نیــز که پیشــتر پــی جلــب توجه بــود با 
دادن کاله خــود خــودش به دختر برای پوشــاندن 
سر تراشیده اش، این برخورد و نگاه انسانی را کامل 

می کند.
6. فیلــم بــا آنکه به ســامان و خوش ســاخت اســت 
اما بی اشــکال نیســت. انتخــاب بازیگــران، منهای 
پانته آ پناهی ها خوب نیســت. چهره ها -چه نیکی 
کریمی با آن چشــم های آبی و چه فرشــته حســینی 
و صدف عســکری که بیشــتر به زنان مناطق شــرق 
ایران شبیه اند- زیادی غیرجنوبی  هستند و در آغاز 
مانع همذات پذیری ما می شــوند. از این گذشــته، 
در روایت هم کمی پرچانگی دارد که باید در تدوین 
فشرده تر شود و  در نهایت پایان بندی - شنیدن تکه 
پایانی سووشون در قالب نریشن- که وصله ناجور و بی ربط به فیلم است. با این 
وجود، دسته دختران -در ادامه ویالیی ها که آن هم فیلمی کوچک، شریف و قابل 
دفاع بود- چه از جهت دقت های روایی در پرداخت به زنان و کنش فعاالنه و موثر 
 ) آنها در جنگ، و چه سوءاستفاده نکردن از بحث های مد روز )مشخصًا ابلِق آبیار
و نیز بدون حذف یا تقلیل زنانگی، جای درستی ایستاده که سینمای نحیف ایران 

سال ها به آن بی توجه بوده است.

فردین آریش

کیفیت از زناِن رزمنده.  »دســته دختران« یک پرتره اســت. یک پرتره با
تصویــری از بانواِن کنش گری کــه جنــگ را از نزدیک ترین نمای ممکن 
لمس کرده اند. این فیلم، یک روایت باشــکوه است. روایتی سرزنده که 

در جهاِن پر از تلخِی جنگ، شیرینی می سازد و زندگی خلق می کند. »دسته دختران« 
یک فیلم زنانه  واقعی اســت. یک زنانگِی قاعده مند که مردان را طرد نمی کند و شعار 
نمی دهــد و کلیشــه ای نیســت. ایــن شــاید بهتریــن بازنمایــی از »حضــور« زنــان در 

جبهه های جنگ باشد که تکه ای مهم و خالی از پازل سینمای ایران را پر می کند. 

مدیومشناِسقصهگو
»ویالیی هــا« یــک اتفاق ویژه در ســینمای ایران بــود. یک فیلــم خوش ریتم و عمیقًا 

احساســی. فیلم قصه زنانی را به تصویر می کشــید که هم پشت جبهه بودند و هم 
وسط جبهه. زنانی که جایی در میانه بحران را برای زیستن انتخاب کرده بودند 

و این میانه نشینی، برای »ویالیی ها« منشأ درامی بود که اسباب درخشش 
اولین فیلم کارگردانــش را فراهم می کرد. نگاه کارگــردان در اولین فیلمش 

یــک نگاه زنانــه معقول بود که به ســمت فمنیســم غش نمی کــرد و در 
سینمای ایران نمونه های مشابه پرتعدادی ندارد. »منیر قیدی« با 

همان فیلم اول توجه اهالی سینما را جلب کرد و به پدیده جشنواره 
سی  وپنجم تبدیل شد. حاال و بعد از پنج سال، »دسته دختران« 

نشــان می دهــد ســینمای ایــران می توانــد به داشــتن یک 
کارگردان زِن حرفه ای که مدیوم را می شناسد، قصه گویی 

بلد اســت و عالوه بر همــه اینها تــواِن ازآب درآوردِن یک 
کشن نفس گیر را دارد، افتخار کند. بیگ پرودا

تکنیکخوب،سناریویخوبتر
یک سال بعد از درخشش »ویالیی ها« در فجر، »تنگه ابوقریب« ستاره جشنواره شد و 
غ از فجر36 دشت کرد. تنها اثر دفاع مقدسی کارنامه »بهرام توکلی« یکی  شش سیمر
از پرمناقشه ترین فیلم های سینمای جنگ ماست و بحث های دامنه داری درباره 
تکنیک زدگی و ضعف فیلمنامه اش در میان منتقدان شکل گرفته است. چهارسال 
بعد اما فیلم دفاع مقدســی دیگری روی پرده فجر آمده که شباهت  هایش به »تنگه 
ابوقریــب« قابل انکار نیســت. قاب بندی ها، بــازی با افکت های صوتــی و تصویری، 
ک و حتی صحنه های دلخراِش »دســته دختــران«، همه و همه  واقع نمایــی هولنــا
مخاطب را به یاد فیلم توکلی می  اندازد. بنابراین »دســته دختران« پیش از هرچیز، 
لذت تماشــای یک فیلم جنگی ملتهب را به مخاطبش هدیه می کند اما بیش از آن 

هم، دسِت منیر قیدی در دومین فیلمش پر است. آن قدر پر که »دسته 
دختران« را از زیر سایه تنگه بیرون بیاورد.  مزیت اصلی »دسته دختران« 
را باید در متن جستجو کرد. فیلمنامه روان و داستان گوی این فیلم، اثر 
را از اتکای صرف به تکنیک نجات داده است. کارگرداِن سینمابلِد ما، از تمام جزئیات 
صحنه  بازی می گیرد و برای داستانش معنا خلق می کند. در جهان »دسته دختران« 
کاله  خود، روسری و جعبه مهمات هم بازیگرند و جهان تصویری فیلم را کامل می کنند. 
پرگویی جایی در فیلم ندارد و آن چه اصالت دارد، زبان تصویر اســت. با خیال راحت 
می شود گفت هم نشــینِی تکنیِک بالغ و فیلمنامه جاافتاده، »دسته دختران« را به 

یکی از فیلم های ماندگار سینمای دفاع مقدس تبدیل کرده است.

»ریتم«پاشنهآشیلفیلم
کیفیتی ارائه داده و  صرف نظر از پانته آ پناهی ها که مثل همیشه اش بازی با
فرشته حسینی که باالتر از حد انتظار ظاهر شده، اولین ضعف مهم »دسته 
دختران« را باید در ترکیب بازیگرانش جستجو کرد. نیکی کریمی با وجود 
همــه شایســتگی های غیرقابــل انــکارش، نتوانســته نقــش یــک زن 
خرمشهری را به خوبی ایفا کند. چهره او با چنین نقشی همخوان 
نیســت، گاهی لهجه  جنوبی از دســتش در مــی رود و مخاطب 
ســخت می تواند او را در جایگاه فرمانده دســته دختران باور 
گر لیال حاتمی حضور در این فیلم را می پذیرفت،  کند. شاید ا
اتفــاق بهتری بــرای »دســته دختــران« رقــم می خورد. 
نقش آفرینــی حســین ســلیمانی هــم از آن چــه بــرای 
چنین فیلمی انتظار می رود پایین تر اســت. گذشته 
از ترکیب بازیگران، ریتم فیلم از آن چیزهایی اســت که می تواند پاشنه آشــیل »دســته 
کران عمومی باشــد و یک تدوین مجدد می تواند این فیلم دوســاعته را  دختران« در ا

برای مخاطب عام جذاب تر کند. 

سالفیلمدومیها
پس از تماشــای »دســته دختران« با خیال راحت می توانیم از مســیر روبه رشِد منیر 
قیدی بنویســیم. کارگردان صبور ما، کم کم و باحوصله برای خلــق روایت های تازه از 
دفاع مقدس تالش می کند و به احتمال زیاد آینده درخشانی در پیش دارد. درخشش 
قیدی و حضــور امیدوارکننده چند کارگردان جوان دیگر نشــان می دهد جشــنواره 
امسال، جشــنواره فیلم دومی هاست. جشنواره تثبیِت نســل جدیِد کارگردان های 

بااستعداد سینمای ایران که منیر قیدی حتما یکی از مهم تریِن آن هاست. 

عبور از تنگه  تکنیک

دفاع از زندگی

پس از تماشای »دسته 
دختران« با خیال راحت 
می توانیم از مسیر روبه رشِد 
منیر قیدی بنویسیم. کارگردان 
صبور ما، کم کم و باحوصله 
برای خلق روایت های تازه از 
دفاع مقدس تالش می کند 
و به احتمال زیاد آینده 
درخشانی در پیش دارد

فیلمساز ما هم زن ایرانی را 
می شناسند و هم سینما را.  در 

صحنه برداشتن روسری روی مرز 
باریکی راه می رود که ممکن است 
به دام اروتیسم بیفتد اما  دوربین 
حرمت  نگه می دارد. وقتی فرشته 
حسینی روسری اش را برای بستن 

جراحت رزمنده ای برمی دارد، 
دوربین پایین می آید و به کنش 

انسانی او احترام می گذارد

محمدصالح سلطانی



: حیفه تو بمیری!             - سیمین: من فقط حیفم  »- پسر
بمیرم؟ «   این بخشــی از مکالمه تعمیرکاری است -که 
اســمش را نمی دانیم- با ســیمین که از ابتدای فیلم او 

را دیده ایم، درست وسط معرکه، زیر گلوله بارانی که مرزهای نامرئی 
مرگ را رویت پذیر و لمس شدنی کرده است. دسته دختران برای من 
یعنی همین مکالمه کوتاه، یعنی »جنگیدن برای عشــق، مقاومت 
برای زندگی«. شعر زنده ای که تار و پود فیلم با آن تنیده شده است 
تا اجازه ندهد زیر گلوله باران های مدام، انفجارهای پیاپی و خون، 

زندگی یادمان برود. شده با رها کردن قناری های رنگی و آوازخوان 
کت و خاموش و مــرده ای که اثــری از حیات  وســط خانه ســا

نــدارد، با گردو شکســتن برای پرنده های کنــار جاده زیر 
آتش بمــب و خمپاره، با فهمیــدن رازهای همدیگر 

در ســکوتی همدالنــه، حتــی بــا نشســتن کنــار 
جنازه هــای بی کس وکاری کــه عقب وانت 

را پــر کرده اند و حس کردن بوی خون 
انبــوه جنازه ها همراه با ســیمین 

و یگانــه و خواهــِر موســی در 
جاده ای ویران.

دسته دختران حکایت مقاومت 
برای زندگی است، نه مقاومتی خنثی 

. می گویم نشان دار  که مقاومتی نشــان دار
چــون داغ زندگــی زنانــه هرکــدام از آن زن هــا بر 

پیشانی مقاومت عاشقانه شان نشسته است و لحن 
گر تفنگ به  ایستادگیشان را به شعر شبیه می کند، حتی ا

دســت به دل آخرین نقطه مرزهای اشــغال شده بزنند. این  
زندگی یگانه و دو فرزند از دســت داده اش، زندگی وجیهه و شــوهر 

عرق خورش، زندگی ســیمیِن شر و ساختارشکن، زندگی خانوم دکتر 
و نامزدش حمید و زندگی و ســکوت خواهر موســی است که آنها را به 
یک نقطه مشــترک رسانده است: تفنگ به دســت گرفتن و دمیدن 
روح آن زندگی های منفرد در یک کنش مشترک و جمعی و در نهایت 

رسیدن به هدف. 

شــاید بتوان گفت دســته دختــران اولین زنــان قهرمان 
در دل ســینمای دفــاع مقــدس را بــه تصویــر کشــیده 
اســت، نه از ایــن جهت که آنها در میدان جنگ ســخت 
ایستاده اند، بلکه از این روی که مبتنی بر قصه شخصی خود -که به 
گیر و ملی ورود  شــدت زنانه اســت- تصمیم گرفتند به یک واقعه فرا
کنند و ســپس در میدانی که آنها را به حاشــیه می راند، هدفی اثرگذار 
را برای خود خلق کنند و در نهایت هم به آن دست یابند. این دست 
یافتــن اما پایــان ماجرا نبــود، چون باز هــم هرکدام از ایــن دختران 
مســیر جدیدی برای خود یافته و ســپس در آن شروع به حرکت 
کردند. مســیری که اینبار عشق و میل به زندگی را به صورتی 
ملموس تر و عینی تر با خود به همراه داشــت و رازی که 
هرکــدام از زنــان در پس زمینــه زندگیشــان بــا خود 
حمل می کردند و می توانست یکی از مهم ترین 
چرایی های نوع کنش شان باشد را برای 
مــا فــاش کــرد. گویــی مــا بعــد از طــی 
کردن مســیری طوالنی با دسته 
دختران، محرم رازشان شده 

باشیم. 
مــن در تمــام طــول فیلــم حس 
می کردم ایــن دخترهــا می جنگند تا 
روزی دوباره برگردند و گل نسرین بکارند 
در باغچه هایشــان، در شــهر و دیارشــان؛ و 
تکان دهنده تریــن بخــش همراهــی ام بــا دســته 
دختــران پایانــی بود کــه در آن وعــده کاشــتن درخت و 
درختهای ســبز را به ما می دادند، درســت در میان آســمان 
پر شــده از دود انفجار و زمین پر شــده از خون انسان و گل های 

لگد شده. 

پ.ن:عنــوان متــن، نــاِم رمانی اســت از نویســنده فرانســوی »ژان 
الفیــت«. در تمام طــول فیلم بــا خــودم می گفتــم »برمی گردیم گل 

نسرین بچینیم«!

سحر دانشور

انقالب هــا چــه هنگامی پیــروز می شــوند؟ زمانی کــه زنان 
خانه دار به خیابان بیایند. زن خانه دار که تمثال زندگی و 
زایش است، هنگامی که به خیابان می آید، یعنی استمرار 

زندگــی را دیگــر در خانــه نمیابد و باید خــودش در خیابــان کاری کند و 
دوباره بــه خانه برگردد. اما آیا این معادله را بــرای حضور زنان در جنگ 

نیز می توان حساب کرد؟
مساله فیلم سینمایی »دسته دختران«، حضوِر مردانه زنان در جنگ 
اســت. گروه کوچکــی از زنان که مشــکالت شــخصی و زندگی خصوصی 

خودشــان را دارند اما می خواهند سهمی »مردانه« در جنگ 
ایفــا کننــد. جنــگ تــازه آغــاز شــده اســت و تــا تمــام 

شــدنش چند ســالی مانده اســت، اما برخالف 
انقــالب که زنــان خانه دار دیرتر بــه خیابان 

آمــده  بودند، همین زنان زودتر به جبهه 
کشیده شدند. 

شــاید بتــوان دو توجیــه بــرای ایــن 
حضور فعاالنه و خشــن ارائه کرد. اول 
اینکه، در اندیشــه سیاسی این بحث 
مطرح می شود که انقالب و جنگ، دو 

موقعیتی هســتند که »سوبژکتیویته« 
افــراد را فعــال می کننــد و بــه اصطــالح 

خودمانــی، افــراد را »بــا اراده« می کننــد و 
به آنــان تخیل فــردی و جمعی می بخشــند. 

زنان ایرانی نیز مانند مردان ایرانی پس از پیروزی 
گی شــدند. البته برخی  انقالب اســالمی دارای قوه ســوژ

گی نــدارد و باید حتما از  هنــوز هم مفــروض گرفته اند که زن ایرانی ســوژ
گی و اراده را القا کنند! اما همین دســته  بیــرون از موقعیت به آنان ســوژ
گی شــان  دخترانــی که در فیلم می بینیم، از گروه زنانی هســتند که سوژ
فعال شــده اســت و نمی توانند تخیل فردی و جمعی خــود را که همان 

حضوِر »مردانه« در جنگ است، نادیده بگیرند.
در قرائت دوم، باید گفت که فاصله زمانی جنگ ایران و انقالب ایران بسیار 
کم است و در اصل هنوز امکان فراغتی به وجود نیامده که زن خانه داری 

کــه برای انقالب به خیابان آمده، به خانه برگردد، پس با قوه 
گی فعال شــده اش، از خیابان به جبهه می رود. مانند  ســوژ
« و »ســیمین« که از عصر  همیــن »وجیهه« و »یگانه« و »آذر

انقالب بدون فوت وقت، به دوران جنگ گذر کرده اند.
فیلــم بــه وضــوح بینامتنیتــی برون متنــی بــا اســطوره آنتیگونــه ایجاد 
می کند. آنتیگونه دختر اودیپ است. برادر آنتیگونه در جنگ با کرئون 
)دایی آتیگونه( کشــته می شــود. شــاه دســتور می دهد که بــرای درس 
ک نســپارند و از دروازه شــهر بیاویزند اما  عبــرت دیگــران، برادر را بــه خا
، خالف دســتور شــاه عمل  آنتیگونــه به دلیل عشــق بــه برادر
می کنــد و شــاه نیــز بــه مجــازات، او را زنــده بــه گــور 
می کند و... . آنتیگونه نماد زن شورشی و سوژه 
انقالبــی در تاریخ اســت. او کســی اســت که 
در جنــگ برادرانــش بــا کرئــون، دارای 
اراده شــده است و پس از جنگ، از قوه 
گی اش استفاده می کند و قیامی  سوژ
زنانه را علیه شــاه و به واســطه نیروی 
عشــقش بــه راه می انــدازد. آن چــه 
نیروی انقالبی آنتیگونه را از ســایرین 
متمایز می کند، عشق است. آنتیگونه 
عاشــق بــرادرش اســت و ایــن عشــق، از 
ســنخ میــل جنســی نیســت. ســوژه های 
انقالبــی فیلم ســینمایی دســته دختران نیز 
عاشق هستند اما این عشق لزوما جنسی نیست. 
یگانه توان مبارزه اش را از عشق به فرزندانش می گیرد و 

سایر اعضای گروه نیز به شکل و شمایل دیگری عاشق هستند.
»دســته دختــران« برای ما یــک یــادآوری مهــم دارد. زن ایرانــی نیازی 
بــه القــای اراده و ســاختن تخیل از بیرون نــدارد. جنگ و پیشــتر از آن، 
انقالب، به زنان ایرانی اراده بخشــیده است، و این نیرو، از جنس عشق 
به اعضای خانواده اســت. هرچند گفتار رســانه ای فمینیسم ایرانی، با 
خانواده زدایــی و تخاصم با عشــق خانوادگی، می خواهد بــه زن ایرانی 

گی القا کند. سوژ

آنتیگونه ایرانی و کرئون عراقی

برمی گردیم گل نسرین بچینیم

جنگ تازه آغاز شده 
است و تا تمام شدنش 
چند سالی مانده است، 

اما برخالف انقالب که 
زنان خانه دار دیرتر به 

خیابان آمده  بودند، 
همین زنان زودتر به 

جبهه کشیده شدند

دسته دختران حکایت 
مقاومت برای زندگی 
است، نه مقاومتی خنثی 
که مقاومتی نشان دار. 
می گویم نشان دار چون 
داغ زندگی زنانه هرکدام 
از آن زن ها بر پیشانی 
مقاومت عاشقانه شان 
نشسته است

داوود طالقانی




