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  به قلم دياليکا کراھه

 برگردان از حميد بھشتی
  ٢٠١١ مارچ ٢٨برگرفته از اشپيگل 

  
  خواھران مسلمان

  
 زنان اخوان –از مردھا عقب نمی مانند در زير حجاب بسياری از آنھا لباس ھای غربی است و در سخن گفتن 

ولی بيش . المسلمين که ياران انقالب بودند، اکنون قصد دارند به ھنگام دموکراسی در مصر نقشی را به عھده گيرند
  .از آنکه با مردھا رقابت کنند با مشکالت خودشان دست به گريبان اند

 قاھره نشسته، با روسری گلدار، لپ ھای سرخ و آب جھان، که مسن ترين آنھاست بر مبلی در آپارتمان دومش در
  .سيب به دست، می گويد در مصِر جديد زنان حتّا رئيس جمھور ھم می توانند بشوند

که جوان ترين آنھاست در شھر کوچک ابوکبير در کنار کامپيوترش، جلو اطاق صورتی رنگ کودکانش " َعرِوه"
مبارک رفت، ھنگاميکه سّن من به حد نساب برسد، شايد در : "داو می گوي. نشسته و در بلوگ خود سير می کند

  ."پارلمان جديد انتخاب شوم
واقع در قاھره ايستاده است و " تورا"که از جھان جوانتر و از عروه مسن تر است، در سايه ديوار زنداِن " َزرھا"

او . ظات ديگر خود را آماه کندانگار که قصد دارد برای لح. حجاب سفيد رنگش را کيپ تر بر چھره خود می کشد
  ."ما وظيفه داريم ملت را تربيت کنيم: "می گويد

اين سه خواھر مسلمان، از سه نسل که با ھم قوم و خويش ھم نبوده و فقط در افکارشان خواھر ھستند، سه تن از 
ری تازه صدھا ھزار زنی می باشند که در بزرگ ترين گروه مقاومت مصری ، به خاطر خودشان و برای مص

ھدف آنھا ايجاد جامعۀ اسالمی است؛ حضور آنھا در اجتماع ھمراه اعتماد به نفس بوده، پيام آنھا . مبارزه می کنند
اين عصر به ما نيز تعلق دارد، ما دارای ھمان نيروئی ھستيم که برادرانمان دارند، اگرچه ما روسری : روشن است
  .بر سر داريم

اکنون رفراندم . ابد، ھر روز که از انقالب می گذرد، قدرت آنھا بيشتر می شودنيروی آنھا ھر روز فزونی می ي
قانون اساسی، برای زنان مصری نيز آزادی ھائی را به ارمغان آورده است و اين چيزی است که نه جھان، نه عروه 

  .و نه زرھا ھرگز فکر آن را نمی کردند
وز ويژه ای بوده، اما برای زرھا الشاطر که کنار در از زمانی که حسنی مبارک سرنگون شده است ھر روز، ر

  .ورودی زندان تورا ايستاده، عيد است
اين : او می گويد. ھوا گردآلود است، بر آسمان چند پاره ابر ديده می شود. او در انتظار اينست که پدرش آزاد شود

  . اند به پشت ميله ھای زندان می روندعدالت الھی است که پدر آزاد می شود و آنھا که اينھا را بر سر ما آورده
مبارک و آدمھای او ھستند، به ويژه حبيب العدلی که تا ھمين چند روز پيش وزير کشور بود و " آنھا"منظور او از 

  .اکنون به فساد متھم و در سلول کنار سلول پدرش زندانی است
. ست که فرد سوم اخوان المسلمين می باشد ساله، مادِر چھار فرزند، ھمسر، و دختر خيرات االشاطر ا٣٤زرھای 

او مانتوی بلندی بر تن دارد که نشانی از اينکه زن . زنی است بلند قد با پوستی به سفيدی چينی و چشمانی سياھرنگ
  .موبايل او دائم زنگ می زند و يک در ميان زنگ آن را قطع می کند. جوانی است را پنھان می کند

 نصف ٢زندان من ناظر بودند که چگونه پدر و شوھرمرا دستگير کردند، آنھم ساعت تصور کنيد، فر"او می گويد 
کنار او خواھرانش با حجاب و نقاب رديف ايستاده ". شب که ماموران امنيتی در خانه ما را کوبيده و بدان وارد شدند
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چشمان . جرا را تجربه کرده اند آنھا ھمگی خودشان نظير اين ما–اند، ھمۀ آنھا ھم جزو زنان اخوان المسلمين ھستند 
  .آنھا به در زندان دوخته شده است

چنين نيست که ما می بايست : "او می گويد. زرھا تا زمانی که به خاطر دارد جزو خواھران مسلمان می باشد
  ."تقاضای عضويت کرده باشيم، ما ھمگی در يک ايدئولوژی مشترک ھستيم

ھمان جمعيت اسالمی که . آنھا بازوی زنانه اخوان المسلمين می باشند. د وجود دارن١٩٣٢خواھران مسلمان از سال 
" ترور"و " جھاد"، "شريعت"کلمات وحشت انگيزی مانند . مبارک سرکوب می کرد و غرب از آن وحشت داشت

يل آمريکا آنرا تا پيش از انقاب افراطی ارزيابی نموده، غرب ستيز و دشمن اسرائ. ھمواره آن را ھمراھی می کرد
اکنون، پس از سقوط رژيم گذشته اخوان المسلمين تبديل به قوی ترين نيروی سياسی کشور شده و خود . می دانست

آنھا علی رغم دھھا سال سرکوب، اين توان را دارند که صدھا ھزار نفر را . را طرفدار دموکراسی معرفی می کنند
گوئی نيمی از آنھا زنان می باشند؛ دختران . مع کنندکه خواھان ھمکاری در تجديد بنای مصر ھستند به دور خود ج

  .و مادرانی مانند زرھا، جھان و عروه که نقش تازه ای را در اجتماع به عھده می گيرند
 در اين ھنگام او ظاھر می شود، پدر زرھا که چھار سال و نيم زندانی مبارک بود، به اتھام –در زندان باز می شود 

زرھا می خواھد او را در . يت در يک سازمان اسالمگرا و به آزادی چشمک می زندتروريسم، پول شوئی، عضو
دور او را ھواداران اخوان گرفته و .  آغوش کشد، چند قطره اشک بر حجاب او می ريزد، اما دستش به او نمی رسد

 ھفته پيش برای اينکار در حاليکه ھمين چند". اخوان اميد ملت است"و شعار می دھند " هللا اکبر: "تکبير می گويند
  .دستگير می شدند

آنھا پرچم ھای مصر را در غروِب قاھره به دست دارند، ھمان پرچم ھائی را که در ميدان تحرير به اھتراز در 
در مصر ھيچ کس توسط مبارک بيش از ما "او می گويد . زرھا ھم ھر روز در تظاھرات شرکت داشت. آوردند

  ".ترور نمی شد
در چھره او اثری از خوشحالی به چشم نمی خورد، به ندرت . ی پا بلند می شود تا پدرش را بھتر ببينداو بر پنجه ھا

ھر گاه به پدرم . "لبخند بر لبانش نقش می بندد، بيشتر شباھت دارد به آدمی که شوکه شده و به شدت شگفت زده باشد
 سال ١٢او رويھم . صور ديگری برای او نماندهاز پدر ت". می انديشم، او را در سلولش در نظر خود مجسم می کنم

  . سال پشت ميله ھای زندان بوده است٥شوھر زرھا نيز . از عمرش را در زندان گذرانده است
اخوان المسلمين در سايه اجتماع فعاليت می کرده و زنان در سايه اخوان المسلمين فعال : تا کنون چنين بوده است

آنھا نمی دانستند . ن متعلق است که چيزی به جز زندگی در آن رژيم را نمی شناسدزرھا به نسلی از زنا. بوده اند
ھنگاميکه مبارک قدرت را به دست . او اکنون سی و چند ساله است. چگونه می توان ھم اسالمگرا و ھم آزاد زيست

".  در کشور دامن می زديا ما، يا آنھا و بدينگونه به وحشت از اسالمگراھا: "مبارک می گفت.  ساله بود٥گرفت او 
در تمام طول عمرم به اين مشغول بوده ام که مردانم را از زندان به در کرده و خانواده را تأمين : "زرھا می گويد

  ". اکنون ديگر ھمه چيز تغيير خواھد کرد. من حتّا فرصت نداشتم به گردھمائی ھای ھفتگی اخوان روم. کنم
  ؟ چقدر با گذشت، چقدر با مدارا و چقدر تکثر پذير؟آيندۀ مصر برای او چگونه خواھد بود

زندگی عبارت بود از خوردن، ازداج کردن و دنبال کار . تحت حاکميت رژيم، بی روح بودۀ جامع"به گفتۀ او 
بسياری از مردم مراعات حجاب را می کردند و برای نماز خواندن به مسجد می رفتند، چنانکه گوئی مانند ". دويدن

 متمدن اسالمی است، ۀزرھا می گويد، آرزوی او يک جامع. اما اسالم را زندگی کردن، نبود. ه باشدورزش روزان
يک بار آمارگيری : "او می گويد. با خيابان ھای تميز، با صداقت، سرزمينی بدون فساد و مھم تر از ھمه باسواد

  ".ا خواندن و نوشتن رابلد نبودنداکثر آنھا حتّ . وحشتناکی بود که فارغ التحصيالن مدارس را امتحان کردند
  و زنان؟

ما ھردويمان در ميدان تحرير . آنھا مکمل يکديگرند. برای من زن ھا و مردھا تفاوتی ندارند: " می گويدءزرھا ابتدا
  ؟"مگر اينطور نيست. ھم مردھا و ھم زن ھا. بوديم

در طبيعت آنھا اين ". د که مردھا می کنندزنھا که نمی خواھند درست ھمان کاری را انجام دھن: "سپس او می گويد
از . آنھا احساسات بيشتری دارند، برای وظايف اجتماعی دارای استعداد بيشتری ھستند. است که بچه دار شوند

او می گويد که حال پدر او در زندان . برابری زن و مرد و از مقاومت در مقابل مردان، زرھا بسيار فاصله دارد
. زيرا تحويه ھوا آنجا نبوده. به ويژه تابستان ھا در سلول از گرمی ھوا رنج می برده است. تبسيار وخيم بوده اس

به ھمين دليل به خانواده خود اجازه نمی داده ". من می خواستم ھمان رنج او را ما نيز تحمل کنيم: "وی می افزايد
  .ظايف زنان بودھمدردی را حّس کردن نيز جزو و. است که در خانه از کولر استفاده کنند

آنھا . بيرون کردن اخوان از سياست موجب اين شد که اين گروه بيش از ھر چيز در زندگی اجتماعی فعال گردد
دست به فعاليت در زمينه ھای بيمارستان ھا، مؤسسات آموزشی، کودکستان ھا و آشپزخانه ھای عام المنفعه زده و 

.  می توانستند به عنوان منفرد و بدون وابستگی حزبی حضور يابنددر پارلمان آنھا فقط. طرفداران بسياری يافتند
فقط زناِن اخوان، بی خطر ارزيابی شده و می .  آنھا تحت نظر بوده، تعقيب و زندانی می شدندیبسياری از اعضا

  .توانستند تحت نظارِت رادار حکومتی فعاليت نمايند
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 سر پا نگاه داشته، به خانواده زندانيان ياری می رساندند ، راه آنھا جمعيت را. اين برای خواھران دارای اھميت بود
  .پيمائی ھای اعتراضی به راه انداخته، برای وکيل مدافع ھا پول جمع می کردند

اينکار به خاطر سازمان امنيت عملی نبود، تصور اين که : "به گفته زرھا . آنھا اجازه نداشتند رھبر سياسی شوند
بسياری از برادران ھمچنان بر اين باوراند که برای زنان بھتر ھمان ". جمعيت محال بودزنی دستگير شود برای 

  .از جمله مادر بودن: است که به وظايف طبيعی خود بپردارند
زرھا راه خود را به سوی آن . او سوار بر يک خودرو ناشناسی می شود. پدِر زرھا را مردم به سوئی ھل ميدھند

؟ و دست خود را به داخل ماشين می "اينھا کی اند، چه می خواھند: "صدای بلند می گويدخودرو باز می کند و با 
  .کند

من فکر می کردم اين ماشين به سازمان امنيت تعلق . "او می کوشد از پنجره ی باِز ماشين، دست پدرش را بگيرد
  .ھنوز ترس وجود او را در بر گرفته است". دارد

 ساله نيز که مسن ترين ٥٩جھان الحلوافِی . طر بين خواھران مسلمان مشھور استزرھا الشاطر، دختر خيرات الشا
وی با پدر زرھا . زرھا مانند يک دختر است: "او می گويد. اين سه خوھر مسلمان است از ماجرای او آگاھی دارد

ا ھمسر خود او نيز زير. ترِس او را نيز جھان الحلوافی به خوبی می شناسد. در الکساندريه به دانشگاه می رفته
  .سالھا زندانی بوده است

وی ھمين ديروز با ھزاران تن ديگر در ميدان تحرير ايستاده بودند و خواسته ھای تحقق نيافته مردم را تکرار می 
مقابل او روی ميز کوچکی که در اطاق نشيمن است، مگس . وی اکنون در قاھره در منزل خود نشسته است. کردند

  .ار دارندکش و جانمازی قر
  

وی ھمانجا . او از اھالی الکساندريه واقع در ساحل دريای مديترانه می باشد.  فرھنگی استۀجھان، مدير يک مؤسس
جھان اولين خواھر مسلمانی بود که برای . به دانشگاه رفته، با شوھرش آشنا شده و به اخوان المسلمين پيوسته است

او خالف زرھا می . بارک قدرت را به دست گيرد عضو جمعيت بودانتخابات مجلس نامزد شد و پيش از اينکه م
وی زن کوتاه قد و فربھی است که به ھنگام سخن گفتن . داند چگونه می توان ھم از خواھران فعال و ھم آزاد بود

ن بسيار می خندد، لپ ھای او باال رفته و چشمانش ريز می شوند، به خوبی به ياد گذشته ای می افتد که به اخوا
  .خواھران مسلمان نيز باشدۀ و اين نظری است به گذشته که به سادگی می تواند به سوی آيند: پيوست

عفو اخوان المسلمين را صادر سادات فرمان ال انور١٩٧٣پس از جنگ اعراب و اسرائيل در سال : وی می گويد
بسياری از زندانيان سياسی آزاد شده بودند و پس از مدت ھا برای اولين بار جمعيت می توانست ميان . کرده بود

چند تن از برادران در دانشگاه الکساندريه سخنرانی کردند و جھان، دانشجوی جوانی . مردم رفته، سخنرانی بگذارد
  .ده، بالفاصله جذب ايده ھای آنھا شدبود که تازه حجاب را برگزي

ول گروه جھان مسؤ. لسات گفتگو برگذار نموداو به عضويت درآمد، جلساتی را ترتيب داد، جلسات فرھنگی و ج
باال بردن آگاھی اسالمی ملت يکی از اھداف .  او اين بود که افکار اخوان را منتشر سازدۀوظيف. زنان دانشگاه بود

در اين دوران ھيچ زوری از طرف ". ما جوان بوديم و می خواستيم کشور را تغيير دھيم ":وی ميگويد. آنھا بود
  ". دولت وارد نمی شد، آنچنان آزادی وجود داشت که اکنون خوھران مسلمان تجربه می کنند
ه ب.  سادات کشته شد١٩٨١. ھنگاميکه سادات با اسرائيل صلح کرد، اخوان از او برگشت و برخی به افراط گرويدند

در ھمان سال شوھر . دست گرفته مبارک قدرت را ب. طوری که گفته می شود، توسط افراد سابق اخوان المسلمين
  .جھان برای اولين بار دستگير شد

او به .  فرزند داشتند که بايد از آنھا مواظبت می شد٦آنھا .  بار دستگير شده است١١جھان می گويد از آنزمان او 
در اين زمان در جامعه و در غرب، . زودی شھرت يافته  و تجھيز مطبوعات پرداخت و بسازماندھی اعتراضات

ما می . "گونه ای تبعيض آميز برخورد می کنده اسالمگراھا عقب افتاده و کوته بين تلقی می شدند که با زنان ب
وارد شدن به مجلس نامزد  اولين زنی بود که برای ٢٠٠٠بدين ترتيب او در سال ". خواستيم خالف آن را ثابت کنيم

  .اما ناقدين می گويند که نقش او نمايشی بوده است. شد
  .آنھا می خواھند زنان و مادران خوبی باشند

در نظر اسالمگرايان امری غير عاديست که : خود مشغول می کرده يکی از بزرگترين مسائلی که آن زمان آنھا را ب
 خود را در معرض ديد عموم قرار ۀھمچنين نمی بايست تصوير چھرزن . زنان با مردان در يک گفتگو شرکت کنند

ھنگامی که آنھا به او می گويند اسالم چنين کاری . جھان به علمای اسالمی مراجعه کرده، کسب تکليف می کند. دھد
و دستگير تيم انتخاباتی ا. شوھر او به زندان می افتد. را منع نکرده است، او شروع کرده، خود را غرق کار می کند

استدالل آنھا اين . با اينحال او در اولين دوره انتخابات پيروز می شود، اما ھرگز به مجلس راه نمی يابد. می شوند
  .بوده که امور خالف مقرراتی در انتخابات رخ داده است

ه کلی کنار نمی خواھم اين فکر را ب: "او در پاسخ اين سئوال که آيا امروز ھم حاضر است نامزد شود، می گويد
  .وی به زنان جوانی نظير عروه می انديشد". بگذارم، اما بھتر می دانم که نسل تازه پا به ميدان نھد
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 کيلومتری ٨٥او درِب منزل خود را در شھر کوچک ابوکبير که در .  ساله است٢١عروه جوانترين اين سه خواھر، 
در مصر به اينھا می گويند تازه . ند، به روی ما می گشايدقاھره می باشد و با والدين و خواھرانش آنجا زندگی می ک

پدر آنھا . ، پايه ھای طالئين و گل ھای براق١٦اطاق نشيمنی است با مبلمان مدل لوئی . به ثروت رسيده ھا
  .داروفروشی است که در يکی از ممالک خليج فارس کار می کند

او .  در منزل خودشان بوده و مرد غريبه ای حضور نداردعروه حجاب خود را بر ميدارد، اين کار را می کند زيرا
گوشواره ھايش . حجابش را به دستگيره در آويزان کرده و موھای دم اسبی قھوه ای رنگش بر شايه ھايش می ريزند

  .در اين لباس دختر جوانی آنجا نشسته است. می درخشند، پيراھن دکولته تنگی پوشيده است
در . طبيعی است که می خواھم سياستمدار شوم: "ن معمولی باشد، اگر که نمی گفتاو می توانست يک دختر جوا

  .و اينکه چه اشکالی دارد که فرھنگ ھا باھم تفاوت دارند". نظر من غربی ھا ھم موجودات انسانی ھستند
بر روی عروه با خواھرانش در يک اطاق زندگی می کنند، با مبلمان سفيد و صورتی و چند تا حيوان پارچه ای 

 ساله بود که تصميم می گيرد به اخوان بپيوندد، تازه تحصيل خود را در دانشکده ارتباطات آغاز کرده ١٦وی . زمين
چگونه زنی می خواھم باشم؟ چگونه : آن زمان او در زندگی خود به نقطه ای رسيده بود که از خود می پرسد. بود

  نمايم؟أ ن جامعه ايفمی خواھم رندگی کنم؟ چه نقشی را می خواھم در اي
لذا او شروع می کند به مطالعه در باره سوسياليت ھا، در باره حزب ناسيونال دموکراسی مبارک، در باره 

زيرا اسالم در ھمه زندگی . اما نمی توانستم درک کنم که چگونه می شود دين را از سياست جدا کرد"سکوالريسم، 
  .ت گرفته اندی که می کنم از اسالم نشأه کارھائو می افزايد ھم". انسان حضور دارد
من به سرعت عاشق ايدئولوژی . " کتاب ھای حسن البناء ، بنيانگذار اخوان المسلمين می پردازدۀسپس او به مطالع

چيزھای غربی ۀ آنھا بسيار مطلق گرا و افراطی اند و ھم. "آثار ساير اسالمگرايان را نيز او خوانده است". او شدم
زيرا برای اينکه مسلمان خوبی باشی . اما اين با واقعيات قابل انطباق نيست. "خود زدوده،  بد می دانندرا از زندگی 

  ".الزم نيست مانند قرون وسطی زندگی کنی
اين آخرين کتابی : "او کتاب زھوار در رفته ای را از قفسه برمی دارد که در باره تعاليم اخوان است و می گويد

مأموران سازمان امنيت چندين بار خانه ما را زير ورو کرده و . و آنرا ورق می زند". ستاست که برايش مانده ا
  .کتابھا را با خود بردندۀ ھم

: نگ خود را باز کرده و چند تا لباس ميھمانی و يک لباس عروسی را در آورده و می گويدراو درِب کمد صورتی 
  . قرار است او ازدواج کندجمعه آينده". من عاشق اين ھستم که به خودم بٍِرسم"

غير از خانواده، مايل به پيشرفت شغلی نيز ه نامزِد اولی نمی خواست بپذيرد که من ب. "اين دومين نامزد اوست
پيش از اينکه آنھا عروسی کنند نامزدش از او خواسته بوده ". من مايلم سفر کنم و فعاليت سياسی داشته باشم. ھستم

  . دليل نير از او جدا شده استبه ھمين. که در منزل بماند
بالفاصله به او گفته است که مايل نيست . آنھا با ھم در محل کار آشنا شده اند. اين مرد دومی به گونه ای ديگر است

. روز بعد از ازدواج قصد دارم برای شرکت در يک کنفرانس به قطر پرواز کنم. "زندگی خود را کنار بگذاردۀ ھم
  ".کرد با اينکار مخالفت نمايدفکر می کنم او جرأت ن

و ... اينجا .  مراجع دارد١٠٠٠٠عروه در فيس بوک حضور دارد، با تويتر کار می کند، يک بلوگ ھم دارد که تا 
در غّزه در کنار يک زن ديگر که روسری : عکسی را در تارنمای کامپيوترش نشان می دھد که تصوير خود اوست

ی به اين سپس وحشت زده شده، گوئ. دی می زندو لبخن"  حماس: "می گويد. ندسفيدی بر سر دارد و با ھم می خند
  . فکر می افتد که دوستی با حماس ممکن است تا حدی افراطی به نظر آيد

تضاِد . اين يکی از لحظاتی است که پوشش خواھران مسلمان اندکی به کنار رفته و تضادھايشان آشکار می گردد
  .ا و عقايد تعصب آميزی که می پوشانندميان سخنان آميخته به مدار

يا به آزادی می ... برويد به ميدان تحرير : "در زمان تظاھراِت ميدان تحرير، عروه با تويتر چنين پيغام می داد
، روزی که مبارک سقوط کرد، بروری ف١١در ". به خدا سوگند  مرگ پايان راه نيست... رسيد و يا به شھادت 

  .تبريک گفت" به ھمه جھان اسالم"او
  او در مصِر جديد چگونه است؟ۀ آيند

او قصد دارد . اين به ويژه برای زنان حائز اھميت است". من قصد دارم از استعدادم استفاده کنم"وی می گويد 
عروه . زيرا حس می کند که در نظام آموزشی گذشته اين امکان برايش فراھم نبوده است. دوباره به دانشگاه برود

می خواھد برای فرزندان خود مادری خوب بوده، مسلمان خوبی باشد و ھر نقش سياسی را نير که اخوان می گويد، 
  ".به سی سالگی که رسيدم حتّا نماينده مجلس ھم خواھم شد. " نمايدأبرايش در نظر گيرند، ميخواھد ايف

برای نمونه در . يد شرکت کردندمصريان در رفراندم قانون اساسی جدۀ دو ھفته پيش، زنان نيز مانند ھمۀ در شنب
 سال نتواند باقی بماند، قوانين موقعيت اضطراری که مبارک با ٨رئيس جمھور بيش از : اين موارد رأی گيری شد

 باشند، افراد غير حزبی ھم بتوانند نامزد رياست ءد مجلس قابل اجرائيوقاحت از آنھا سوء استفاده کرد، فقط با تأ
  .جمھوری گردند
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  .انتخابات به سرعت انجام يابد: يز يکی از موضوعات بودو اين ن
زيرا ساير احزاب فرصت الزم را برای سازماندھی . از اين امر اخوان المسلمين بيش از ھمه بھره مند خواھند شد

اساسی بسياری از فعاالن انقالب، از جمله محمد البرادعی به ھمين دليل خواھان اين ھستند که به تغيير قانون . ندارند
  .رأی منفی داده شود

يد رفراندم از جانب اکثر مردم بدين معناست که مصريان برای تحقق ئبه نظر عروه الطويِل بلوگ نويس، تأ
  .دموکراسی آمادگی الزم را دارند

به نظر او  رفراندم نشان می ". ما ھمگی اين را آرزو می کرديم: "جھان الحلوافی، مسن ترين اين سه زن می گويد
  . که مصريان به سرعت خواھان پيشرفت به جانب دموکراسی می باشنددھد

الی که ؤو س. تصور ھر سه خواھر مسلمان از دموکراسی چنان است که می تواند گامی به سوی جامعه اسالمی باشد
   تا چه ميزان دموکرات خواھد بود؟ک چنين اجتماعی واقعاً باقی می ماند انيست که ي
. ر مسلمان عروه، جھان و زرھا حق رأی داده است تا بگويند دموکراسی چگونه بايد باشدانقالب مصر به سه خواھ

مادر خوبی باشند، ھمسر خوبی باشند، مسلمان : وجود نيامده استه اما در اولويت ھای آنھا در زندگی تغييری ب
 اسالم اين حقوق را برای آنھا می خواھند به حقوق خود برسند، تا جائی که. خوب باشند، اين ھدف زندگی آنھاست

  .آنھا زنانی ھستند که برای حقوق خود مبارزه می کنند، اما حاضر نيستند عليه مردان مبارزه کنند. آنھا مجاز بداند
زرھا الشاطر، . بعد از ظھر و ديروقت در قاھره، شھر در آلودگِی ھواِی زرد رنگِ نوِر خورشيد فرو رفته است

د شده، ناظر بر ماشين ھائی است که پدرش را بوق زنان در خيابان ھای قاھره می دختری که پدرش از زندان آزا
برند، مردان برای دست تکان دادن از پنجره ماشين ھا به بيرون خم شده، بوق زنان ھورا می کشند، انگار که 

  .مسابقه ی فوتبالی را برده باشند
کسانی به . جا در يکی از برجھا، زرھا زندگی می کنداين. آنھا در شھرک نصر، اکنون خودروھا را پارک کرده اند

گل ھای مصنوعی جلوی در ساختمان قرار . انتظار آنھا بوده و کسی توانسته است تمامی پله ھا را چراغانی کند
، انگار قصد دارند از ورود خود مقابل در ورودی ايستاده اندۀ زرھا و خواھران جوانترش با حجاب ھای تير. دارند
. آنھا در باره شاديشان سخن می گويند و برای آزادی و ايمانشان شکر می کنند. عمل آورنده ن جلوگيری بمھاجما

که شما خريده : "ی استھمانند يک ماشين رختشوئ. وشته استآنچه که يک انسان مؤمن بايد بداند، در قران نۀ ھم
آنگاه شما ھم شروع می کنيد به خواندن  ":خواھر زرھا در مانتو و حجاب سياھش می افزايد" باشيد و کار نکند
. خوبی می دانيد که توليد کننده آن بھتر از ھمه می داند، آن دستگاه چگونه عمل می کنده زيرا ب. راھنمای دستگاه

عنوان راھنمای دستگاه، قرآن را به ه وجود آورده و به او ھمان کسی است که ما را ب". ھمينگونه است خدای خالق
  .ه استانسانھا داد

آنھا تازه از مسجد بازگشته، دنبک . ھمينگونه که آنھا سخن می گويند، مردان در خيابان دور پدر زرھا را گرفته اند
نظر بسياری ه زنان از ميان ماشين ھای پارک شده چرخ زنان و با شادی جمالتی را شعار گونه سر می دھند که ب

 ".راه ما جھاد است"،  "ن استآی ما قرقانون اساس: "ممکن است غير دموکراتيک جلوه کند
 
  


