ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻨﺮی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﺮاض
ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﺘﺮاضھﺎ و ﻗﯿﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖﺷﺪه از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در رﺳﺎﻧﻪھﺎ و
ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮدهی
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و ﺻﺪای ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﯾﺎ آن اﻧﻘﻼب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪی
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد و زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺶھﺎی ﻣﺤﻮری و ﮔﺎه رھﺒﺮی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ.

١
در ﺳﺎل  ٢٠١۶در ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن اھﻤﯿﺖ دارد« ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﯿﺎ اواﻧﺰ از ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﮑﺲ او ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و آرام رو در روی ﭼﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﺷﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﻼهﺧﻮد و زره و ﻟﺒﺎس ﺿﺪﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺎدی از روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی زن ﻣﻌﺘﺮض و اﺳﻠﺤﻪی ﻣﺮدان ﭘﻠﯿﺲ ،آن ﮐﻪ ﺷﺠﺎعﺗﺮ اﺳﺖ زن
ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ و آن ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﻣﺮدان ﭘﻠﯿﺲ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻢ ﺑﻮد و زرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ ﺿﺪﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم«.
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٢
زن ﻗﺮﻣﺰﭘﻮش ﻣﯿﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﻘﺐ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎل
 ٢٠١٣ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺷﮫﺮﺳﺎزی دوﻟﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪد اﺟﺮای طﺮح
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺎرک ﮔﺰی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﺑﻮد ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزات ﭘﺎرک ﮔﺰی
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ زن ﻗﺮﻣﺰﭘﻮش ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ظﺮﯾﻒ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎھﺶ از ھﺠﻮم ﮔﺎز ﻓﻠﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ او ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه،
اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
٣
وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﺳﮑﻮی ﺑﺮﻗﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﮫﺮان از ﺷﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ و در
ﺳﮑﻮت آن را ﺑﻪ اھﺘﺰاز درآورد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ھﻨﺮی و اﺳﻄﻮرهای از ﯾﮏ زن ﻣﺒﺎرز ﺧﻠﻖ ﮐﺮد.

۴
ﻣﻠﯿﺴﺎ زﯾﺎد ﯾﮏ رﻗﺼﻨﺪه اھﻞ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ او در ﺧﻂ اول ﺻﻔﻮف ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻪ ) (٢٠١٩ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ژﺳﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ھﻨﺮی و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ از زن ﻣﺒﺎرز را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

۵
آﻻ ﺻﻼح ﻧﻤﺎد ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪی ﺳﻮدان ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی
رﺷﺘﻪی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﻠﮑﻪھﺎی ﺳﻮداﻧﯽ اﺳﺖ و
ﮔﻮﺷﻮارهھﺎی درﺷﺖ طﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺷﻌﺎری ﺷﻌﺮﮔﻮﻧﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﯽاش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪ .او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﻦ ﻣﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ …
ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﻦ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ …
ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﻦ ﻣﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ …
دﯾﻦ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮی اﺳﺖ …
دﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﺬر …
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دﯾﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎطﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ …
دﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻦ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻦ«
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