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 ب با يکی از دختران خيابان انقالصاحبهم

  
  راديو زمانه

ترس  نه اين که فقط. زد ی که روی آن رفتم، قلبم انگار در گلويم میئبرسم به سکو ای که از خانه بيرون رفتم تا از لحظه

ھيجان بود و يک سری احساسات تا . فقط ترس نبود اما. افتد چون معلوم نبود چه اتفاقی می. البته که ترسيده بودم. باشد

تپش قلبم  ام را به سر چوب زدم و چوب را باال گرفتم، رفتم روی سکو ايستادم، روسری وقتی که. نشده آن لحظه شناخته

   ».خيلی بيشتر شد

  به–اش را پرچم کرد تا  ، حجاب اجباری]دلو[ بھمن ماه٩دخترانی که روز دوشنبه،  گويد، يکی از  می*ھا را ستاره اين 

؛ يکی از دختران بردفراخواندنرا به   چھار دھه اقتدار نظام اسالمی–ھمراه چندين زن ديگر که چنين شجاعتی داشتند 

   .ل شده استالتحصي تازگی از دانشگاه فارغ به  سال دارد و٢۵ستاره . خيابان انقالب

ويدا موحد که اين کار را کرد، ما ھمه فکر کرديم «: گويد جسارتی داد، می پرسم چه چيزی به تو چنين وقتی از او می

کاری بکند، نه حتی جريان  نه تا حاال کسی چنين کاری کرده، نه کسی ازش خواسته برود چنين! کار خفنی چه

. ت داشت و رفت اين کار را کردأخيلی خيلی شجاع بود، خيلی جر ک نفري. ای داده است ھای سفيد چنين ايده چھارشنبه

او بود که نگذاشت کنش . بود تر ولی من معتقدم کار نفر دوم خيلی مھم. دھد اش را ھم داد و شايد می ھزينه اشت شد،دباز
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آن روز وقتی . دنی کردبماند، بلکه اسطوره را تبديل به يک جنبش م خيابان انقالب فقط يک اتفاق باشد و يک اسطوره

دختر ميدان (ھای نفر سوم  عکس بعد ھم که. ، فھميدم قصه تمام نشده و ادامه داردردهکاين کار را تکرار  ديدم کسی

با خودم فکر کردم که برای منی که ھميشه مخالف حجاب اجباری  به محض اين که نفر سوم را ديدم،. آمد) فردوسی

ھای اعتراضی  معدود کنش ھا ندارد و جزو ی به سازماندھی و جمع کردن افراد و گروهحرکتی است که نياز ام، اين بوده

ی که قرار بود بروم روی سکو شالم را نه ئکه لباس پوشيدم، تا جا ھمين بود. ی انجام دھیئتوانی به تنھا است که تو می

   ». ماجراۀھايم انداختم و ادام بلکه روی شانه دور سرم،

 واکنش اکثر مردم ھمين بود«: شود رو می ھای مختلفی روبه ماند و با واکنش می م ساعت روی سکوستاره چيزی حدود ني

يک نفر . متلک جنسی ھم شنيدم. انداختند می ای از مردھا ھم که متلک عده. رفتند کردند و می ايستادند و نگاه می که می

يک نفر . دور کرد يک نفر ديگر آمد و او را از من. ينئا پاگفت بي کشيد و می  را می پالتويم ۀبغل دستم ايستاده بود و گوش

با اين چيزھا مشکلی حل . اين رفتارھا درست نيست ولی. من خودم به جامعه نقد دارم"گفت  ديگر آمده بود و می

 عجيب ھای ای از زنان و دختران نگاه عده. کردم رو را نگاه می دادم و فقط روبه نمی  من به کسی گوش".شود نمی

زدند  دادند و لبخند می عالمت پيروزی نشان می برخی ھم، پسر و دختر،. پچ کردن کردند با ھم پچ کردند و شروع می می

   »"!دمت گرم، چه جيگری داری"گفتند  ھا به وجد آمده بودند و می راننده تاکسی .داد گرمی می که خيلی دل

آيند، به سرعت  ی که روی آن ايستاده بود بيرون میئی سکوليس در نزديکومور از کانکس پأبيند چند م ستاره وقتی می

   .شود از آن محل دور می

  ماۀنه فقط من، بلکه گمانم ھم«: گويد خطراتی ممکن است تھديدش کند، می او در مورد اين که به نظر خودش چه

ويم، شايد بتوانند بعدھا از روی بازداشت نش اگر االن ھم. دانستيم که اگر بازداشت شويم، ممکن است چه اتفاقی بيفتد می

 شھرھا برسد و شايد نزديک ۀتر بشود و به ھم تر و جدی شايد وقتی جنبش گسترده .عکس تشخيص بدھند و دستگير کنند

ھای  ايم، از ھزينه اين کار را کرده  ما کسانی کهۀکنم ھم فکر می.  خطرات ديگری ھم ھستً اتفاقی بيفتد، قطعاچمار ٨

 توانی بنشينی و از بقيه خواھی، اگر به امکان تغيير اعتقاد داری، نمی که می ھرحال برای چيزی  ولی به.آن اطالع داريم

   ».بايد خودت بروی. انتظار داشته باشی که تغييرات مطلوب تو را انجام بدھند

تاره در اجباری، دليل اصلی اين فرم از اعتراضات است، اما از س  حجاببردفراخواندننھرچند روشن است که به 

    به چه چيزی معترض است؟ًپرسم، اين که او دقيقا اش می شخصی ۀمورد انگيز

 ترين و من به شدت معتقدم حکومتی که در بديھی. ام را کنار بگذارم روسری بحث من فقط اين نيست که بخواھم«

ی و سياسی ھم يک مسائل اجتماع ۀ در بقيًکند، مثل ھمين نوع پوشش، قطعا ترين مسائل زندگی دخالت می اساسی

. کنند ت دخالت می ا ترين چيزھای زندگی است که در بديھی بدترين شکل ديکتاتوری اين. حکومت ديکتاتور است

ھيچ يک به اين شکل  ولی. ی شدهئھا ی و فعاليتئھا اند، کمپين راه افتاده و مخالفت اجباری بوده ھا مخالف حجاب خيلی

 خيلی کم ًاند فعال اند و به اعتراض روی سکو رفته چوب بسته ی که لچکی بهئھا درست است که تعداد آدم. گسترده نبوده

   ».ترين و زيباترين شکل اعتراض است مدنی است، اما اين

داند که  می ستاره اما. کنند کنند، بلکه به کارش افتخار ھم می تنھا از او حمايت می دوستان، خانواده و نزديکان ستاره نه

کسانی که . تواند در خانه ھم باشد بله، ديکتاتور می« :گويد ای را ندارند و می از چنين خانوادهمندی   شانس بھرههھم

   ».تر است شان سخت  برایًی قطعائگر دارند، چنين کارھا غيرحمايت ھای خانواده

دھد،  تکان میروی ايستگاه برق خيابان انقالب رفته و لباس سفيدش را در ھوا  ی که در آن مرد جوانیئستاره از ويدئو

به وجد آمده و در مورد ھمبستگی و  ،»اسم من اسم شماست«: گويد پرسند، می در پاسخ به رھگذرانی که اسمش را می و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 راستش ھمبستگی و حمايتی که من انتظار دارم، دارد«: گويد خيابان انقالب می حمايت مردان و البته زنان از دختران

ند لچک سرشان اھايند که مجبور ساده که آن به اين دليل(اند  بش را زنان آغاز کرده درست است که اين جن. افتد اتفاق می

 قانون حجاب اجباری ھمان اندازه که. توان اين حرکت را پيش برد مردان نمی ، ولی بدون ھمراھی)کنند، نه مردان

بار ندارند ھم نقش مھمی در اين به اج  که اعتقادی گذشته از آن، زنان محجبه. ستيز است، توھين به مردان ھم است زن

   ».ديديم جنبش دارند، مثل آن دختری که در مشھد

جنسيت و اعتقاد خاصی نيست و اگر سرکوب نشود، در روزھای آينده زنان و  ستاره معتقد است اين جنبش محدود به

   .زيادی را خواھيم ديد با ھر اعتقادی در اعتراض به حجاب اجباری مردان

 من«: کند کس را دعوت به انجام اين کار نمی شود، اما ھيچ جنبش خوشحال می بستگی و حمايت از ايناو ھرچند از ھم

بدون اين که به کسی بگويم، خودم  خاطر ھمين به.  ھرگز نخواستم کسی را تحريک کنم که چنين کاری انجام دھدًشخصا

 م دھد، نه به خاطر اين که باور دارد اين کار درستثير من اين کار را انجاأت به کسی اطالع ندادم مبادا کسی تحت. رفتم

ما در . اند زنانی که اين کار را نکرده اند بکوبيم توی سر  درست نيست که کسانی را که اين کار را کردهًاصال. است

   ».تواند خيلی زياد باشد چنين چيزی می ۀکنيم که ھزين ای زندگی می جامعه

 مل و مکثأ اين جنبش و پيامدھای بلندمدت آن چيست، با تۀاش از ادام سياسی ليلپرسم تح در نھايت وقتی از ستاره می

اختيارھا در  به خشونت توسط آتش کنم امکانش ھست که موجی از فکر می«: کند  به روی منفی قضيه اشاره میءابتدا

 آوريم، ولی ذرد، به زبان نمیگ اين چيزھا از ذھن ما می. چاقوکشی و اسيدپاشی از کتک زدن دخترھا تا. جامعه راه بيفتد

زند و  اصفھان در مورد بدحجابی حرف می وقتی يک امام جمعه در. آيد ھا برنمی ی که از دست اينئدانيم چه کارھا می

کنيم بعد از اين  پاشند، چرا فکر نمی فردايش روی صورت دختران اسيد می گويد خودمان بايد برخورد کنيم و از می

اند، قدم  ھمين حاال شروع کرده ھای سنگين را که تواند بيفتد؟ وثيقه ھای ديگر می خيلی اتفاقھم اين اتفاق و  جنبش

ھا چند قدم ديگر  نشينی کنيم، آن اگر اين حرکت شکست بخورد و ما عقب .ھای سنگين باشد تواند حکم شان ھم می بعدی

  » . ارشاد باشد تر گشت یتواند حضور وحش آخرش آن بود که گفتم، حداقلش ھم می. خواھند آمد جلو

  به قول–او از دوشنبه تا حاال ديگر شالش را سر نکرده و . کند اميد زندگی می ستاره اين روزھا در در جھانی از بيم و

   .بيندازد و به خيابان برود اش  ھای  ھميشه شالش را روی شانه  تصميم گرفته–ھای ديگر  خودش مثل خيلی

انقالب  انقالب بعدی ايران، يک‘ايم که  کم نشنيده«: تواند شنيد اميد را ھم می تاره، صدایناک و مردد س در پس لحن بيم

حقيقت اين است که اگر اين جنبش سرکوب شود،  .توانيم اين موضوع را باور کنيم ، حاال ديگر می’زنانه خواھد بود

مرد   اعم از زن و–ھای زيادی  ت آدمممکن اس. روز جھانی زن نزديک است. خواھد شد يدهئجنبش ديگری از دل آن زا

ای در کار نباشد، شکل جديدی از اعتراض  پارچه شايد چوب و. اند، به خيابان بيايند  با لچکی که روی يک چوب زده–

   ».شود روز پيش کسی خبر نداشت که ويدا موحد تکثير می چھار-سه. کسی خبر ندارد. باشد
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