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نــــگاره
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نیمه شب شرعی 23/33

فیلترینگ شبکه های اجتماعی

مهدی عزیزی

یکــی از روزنامههــا پیشــنهاد داده کــه «بهجای
فوبیای
کوکب خانم و پتروس فــداکار ،بیرانوند را قصه
اجتماعی
ً
کتابهــای درســی کنیــد» .اوال کــه کوکب خانم
و پتــروس بــه شــما چــه کار دارند کــه هرچیزی
طنــــــز
میشــود میرویــد ســراغ ایــن دو عزیــز .کوکب
خانــم تقریباً بیســت ســی ســال پیش نشســته
بــود یک گوشــه و داشــت نیمرویش را درســت
میکرد که با این قیمتهــای تخممرغ ،همان
کار را هــم نمیتواند بکند .پتــروس بیچاره هم
شهاب پاکنگر
صرفاً انگشــتش را کرده در ســوراخ سد و به من
و شما کاری ندارد .ثانیاً اگر قرار باشد قصههای جدیدی به کتاب درسی
اضافه کنیم باید مواردی باشد که به قول وزیر آموزش و پرورش «مهارت
زندگی» را افزایش دهد .برای همین ما میخواهیم چند خط داســتانی

کاربردی را برای اضافه شدن به کتب درسی پیشنهاد دهیم:
قصه پاکدســتان:یک آقایی بود که خیلی پاکدستی را دوست داشت،
دوستانش هم همینطور .برای همین دوستانش رفتند یک با یک عالمه
بانک و مؤسســه مالی تازه تأســیس ارتباط برقرار کردند که بتوانند آنجا
پاکدستی کنند .این به دانشآموزان یاد میدهد باید به پاکیزگی خیلی
اهمیت بدهند و نان در پاکدستی است ،اگر گروهی باشد چه بهتر.
قصــه تالش :یک آقایی بود که خیلی تالش میکــرد و برای اینکه بتواند
رئیس جمهوری شــود هر دوره کاندیدا میشــد .او با اینکه دوازده ســال
شهردار بود ولی از دار دنیا هیچ پساندازی نداشت .روزی یک شخصی
بــه وی میگویــد «داداش! تو که تو دوازده ســال نتونســتی یــه پسانداز
داشــته باشی چطور میخوای کشــور رو مدیریت مالی کنی؟! حداقل یه
ذره پسانداز میکردی اگه چهارشــاخ گاردن پاترولت خراب شد بتونی
عوضــش کنی!» مرد تالشــگر خیلی به فکر فرو رفــت و تصمیم گرفت

گپ و گفت «ایران» با استاد محمود فرشچیان در سالروز تولدش

هنر یک ضرورت است

اگرچــه هنــر ،مصــداق و معنــی خود
بودن و خودســازی اســت اما دولتها
یادداشت
به تبرک همجواری با حدیث قدســی
هنــر و بهرهمنــدی از ظرفیتهــای
آشــکار و پنهانش ،پیوســته در تدارک
تعالی و توسعه اهداف اجتماعی خود
هستند.شاخصتوسعههنر،شاخص
سید مجتبی
اثبات حقوق شــهروندی و تمکین به
حسینی
الگوهای انسانی است که اندیشه ورز،
معاون امور هنری
به ســعادت جامعــه میاندیشــند .از
وزارت فرهنگ و
اینرو غالباً در بازشناســی مؤلفههای
ارشاد اسالمی
فرهنگــی و تمایــزات تمدنــی ،بــه
احتســابات آمــاری گســترش هنــر و اثرگــذاری آن بــر الیههای
متنوع انسانی توجه میکنند .ایران اسالمی اکنون بلوغ مدیریت
انقالبی و کمال ساختاری خود را پشت سر میگذارد ،اما بازگویی
پیشرفتهای صنعتی و مدرنیته یگانه اولویت و فخر این دوره
کمال نیست و جامعه شناســان با اهمیت بخشی به زبان هنر
و زوایــای برخــوردی آن بــا ســاز و کار حکومتــی ،اعتــای فهــم
شــهروندی و توسعه فرصتهای انسانی را رصد میکنند .هنر
است که خیرخواهانه التهابات اجتماعی و بحرانهای انسانی را
مطالعه میکند و حکیم وار ،تهدیدها را به تکریم و ترمیم بدل
میکند .مواجهه با گفتمانی که هنر را ابزار تفنن و تفرج میداند،
بیتــدارک دالیل اثباتی هنــر و ضرورت وجودی آن و اشــاره به
مصادیق اصالح و بهبود و باورآفرینی آن مقصد و مقصود این
قلم نیست بلکه بر آنم که با توجه بخشی به جنبههای تربیتی،
روان درمانی ،الگو آفرینی و اقتصاد حوزه هنر ،به قدسیت هنر
سوگند یاد کنم .قاعدتاً هر دولتی که به صالح و مصلحت مردم
خویش بیندیشــد ،باید از نعمــت و موهبت هنر صیانت کند و
ارکان قدرت خود را هر چند به دشواری ،در این زمینه فراخوان
نمایــد .جمعیت جوان ما ،در بســیاری از اوقات ،ارزشــمندی و
ولی نعمتی خود را در برخورداری آسان از تولیدات هنر و انتفاع
اجتماعــی از تحقق رســالت اجتماعــی هنرمنــدان میجوید.
بســیج کردن بخشی از منابع مالی و مصادر حمایتی که قطعاً

منتــج به نشــاط عمومــی و خردافزایــی نسلهاســت ،تعهد و
تکلف دولتها در این مشــارکت است .آزمون ناپسندی است
که از پس آزمودههای مدیریتی و دریافتهای بال اثر ،ایجازهای
اقتصــادی و محدودیتهــای مالی خــود را با حــذف اعتبارات
حمایتــی هنــر و گزیده کــردن بودجههــای فرهنگی به اشــتباه
مرتکب شــویم .هنر امروز خودخواســته و خردمندانه ،نقشــی
قابل توجه در توســعه مشاغل و اشــتغال نیروی انسانی دارد و
پذیرفته نیســت که این صنعت امیــدوار و رویکرد امیدآفرین،
مبتــا بــه ســوءمدیریتها و قربانــی منافــع جریانهــا و امواج
سیاسی شود .با نگاهی به آمار جمعیتی دانشجویان حوزههای
متنــوع هنر ،توســعه دانشــگاهها ،مؤسســات و آموزشــگاههای
هنــری ،افزایــش اماکــن دولتــی و غیردولتی مرتبط بــا تولید و
اجرای آثار هنری و در نهایت روابط متکثر بینالملل این حوزه،
اهمیت و ضرورت وجودی هنر و اصالح ناهمواریهای پشــت
سر و پیش رو واضح و مبرهن خواهد شد .ایجاد نظام مشارکتی
و تدویــن ســاختار تحــول آفرین در میــان دســتگاههای متکثر
فرهنگــی و تهدید ناشــمردن این ســرمایه عظیم از یک ســو از
جمله اقداماتی است که در این روز تنگ باید بدان تأکید کنیم و
برای تحققش برنامهریزی نماییم و از دیگر سو با واسپاری امور
به اندیشمندان و اصحاب خیراندیش حوزه هنر و تقویت مالی
و معنوی مشــروط به حفظ اســتقالل و حذف رویکرد آمرانه و
توگوی بهبود آفرین ،مخدوم
م مآبانه و تعمیم جریان گف 
قیــ 
بودن خود را اثبات کنیم تا اعتماد مخدوش هنرمندان را دوباره
جلب کنیم .قطعــاً ضرورت برخــورداری از نظامهای نظارتی
کــه امتیاز و مشــروعیت خــود را در هدایت و راهبــرد منطبق با
نیازهــای اعتقادی ،اخالقی ،تربیتی و تفریحی متصورند ،مورد
تأکیــد و قبول هنرمندان خواهد بود و همه مخاطبان این قلم،
نگران عزت و دلواپس معیشــت جمعیت بیشــماری اســت
کــه از دیرباز تاریخ این ســرزمین ،مفتخر به هنر و هنرمندانش
بوده اســت .فرصت یگانهای اســت که فروتنانه از همه اضالع
مدیریتــی خواهش کنم در این روز و روزگار ،به دشــواری حیات
هنرمنــدان و پایمردیشــان در آفرینشهــای جامعــه محور و
تاریخ ساز بیندیشند و به بهبود امر ،قدم از قدم بردارند.

برنده دو جایزه «پولیتزر» درگذشت
«راســل بیکــر» نویســنده ،روزنامهنــگار
و مجــری امریکایــی کــه ســتونهای
خبرآخر
طنــزش در روزنامــه «نیویــورک تایمز»
و  ۳۶روزنامــه دیگــر او را به یکی از مشــهورترین نویســندگان
امریکایی بدل کرد ه بود ،در۹۳ســالگی درگذشت .به گزارش
نیویورک تایمز« ،بیکر» که میتوان او را در کنار ســتوننویس
معــروف «آرتــور بوخوالــد» (کــه در ســال  ۲۰۰۷درگذشــت)
یکــی از معروفتریــن طنزنویســان روزنامــ ه در عصــر خــود
دانســت ،دوشــنبه شــب در خانــهاش در «لیســبورک» از
دنیــا رفــت .این ویرجینیایــی روســتایی که بعدتر بــه یکی از
شــاخصترین نویسندگان امریکا بدل شــد ،در سال  ۱۹۶۲به
عنوان ستوننویس در نشریه «نیویورک تایمز» کارش را آغاز
کرد و با نوشــتن این ســتونها بــا به کاربردن شــخصیتها و
گفتوگوهای ساختگی توانست نسل جدیدی از مخاطبان را
به خود جذب کند .بیکر در سال  ۱۹۷۹برنده جایزه «پولیتزر»
شد .بیکر برای نسل تماشاگران تلویزیون نیز چهره ناآشنایی

نبود؛ او از ســال  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۴مجری برنامه «تئاتر شــاهکار»
بود .راسل بیکر همچنین نویسنده  ۱۵کتاب است که ازجمله
آنهــا میتوان به کتاب «بزرگ شــدن» اشــاره کــرد؛ او در این
کتاب خاطرات دوران غمگین جوانی ،مادر الهامبخشــش و
امریکا در بحبوحه جنگها را مرور میکند .این کتاب دومین
جایزه «پولیتزر» برای زندگینامه را برای او به ارمغان آورد .در
کنار دو جایزه «پولیتزر» ،او موفق به کســب دو جایزه «جورج
پولک» (درحــوزه روزنامهنگاری) بــرای گزارشهای خود در
سال  ۱۹۷۸و موفقیتهایش در این حرفه در سال  ۱۹۹۸شد.

خبرنگار

ایرنا

دومین یادداشت از یادداشت های سه گانه معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

عشرت کراری

محمود فرشــچیان چهــارم بهمــن  1308در
اصفهــان بهدنیا آمــد .عالقــه او بــه نگارگری
و نقاشــی ،تحــت تأثیــر ابنیــه تاریخــی و
نگارگریهای باستانی این شهر قوت گرفت و
به این ترتیب او با بهرهگیری از وجود بزرگانی
همچــون «عیســی بهــادری» از شــاگردان
برجسته کمالالملک ،توانست مدارج عالی
هنر نگارگــری را ســپری و جایگاه باالیــی را در
این حوزه بهدســت آورد .فرشــچیان آنطور
کــه خــود میگویــد ،از کودکــی در کوچههای
چهارباغتحتتأثیرمساجدقدیمیاصفهان
و ازجمله مســجد «شــیخ لطفاهلل» بــود .از
طرفی دیگر به مشاهده هنر اروپا و آثار بزرگانی
مانند «میکل آنژ» نیز عالقه داشت .به همین
علت همزمان دورههای مختلف این 2طیف
هنر را بررســی میکرد تا به آنچه میخواست
برســد و البته رســید .او در هنرســتان هنرهای
زیبای اصفهــان مقدمــات کار را فــرا گرفت و
بــرای تکمیــل آموختههای خــود راهــی اروپا
و دیگــر نقــاط جهــان شــد تــا از نزدیک بــا کار
هنرمندان بزرگ آشــنا شود .فرشچیان سپس
بــه ایران بازگشــت تا دانســتههای خــود را در
راه اعتالی هنر نگارگری کشــور به کار گیرد و بر
همین پایه بهعنوان اســتاد دانشکده هنرهای
زیبــای تهــران بــه تعلیــم هنرجویــان همت
گماشــت .هنگامیکه در امریکا ســاکن شــد،
روز به روز ارتباط خود را با دنیای هنر گســترش
داد .تابلوهایی چون «شــام غریبــان»« ،ظهر
عاشــورا»« ،ضامن آهو» و «شمس و موالنا»
از جمله معروفترین آثار نقاشــی فرشچیان
محسوبمیشوند.همچنینطراحیبینظیر
ضریح امــام رضــا(ع) و امــام حســین(ع) از
جملهشاهکارهایاینهنرمندتوانمندایرانی
است .با محمود فرشچیان که پا به  90سالگی
میگذاردبهگپیکوتاهنشستهایم.

محمود فرشچیان در کنار تابلوی «عرش بر زمین»

ëëکار و تالش هنرمندانه و بیوقفه در سراسر
زندگی شــما به چشــم میخورد .چه دلیلی
برایاینهمهکوششوتالشدارید؟
رسیدن به آرامش و رفاه در زندگی بهایی
دارد .اعتقــاد دارم کــه بــرای دســتیابی به
آرامــش و رفاه در زندگی بایــد همواره کار
کــرد .توصیــهام به همــه مــردم و جوانان
عزیــز این اســت کــه بــا جدیــت کار کنند.
همچنین ســخت مطالعــه کنند چــرا که
مطالعــه در هر رشــتهای اعم از پزشــکی،
مهندســی ،هنر ،ادبیات و ...واجب اســت
تا بتوان با اشراف به حیطههای مختلف،
به چرخش چرخه زندگی کمک کرد .باید
ســخت کار کــرد و در کنــار آن بــه مطالعه
پرداخــت .بنده در این ســن و ســال که 90
ســال از خدا عمــر گرفتهام شــب و روز کار
میکنــم .در تمام طــول عمــر و از ابتدای
شــروع فعالیت هنریام تاکنون همیشــه
کار کــردم و تفریحــی بزرگتــر از کار برای
من وجود نداشــت .بــه حمد و لطف خدا
به نتیجه مطلوب هم رسیدم .در هر کاری
که انسان به آن مشغول است نباید به این
فکــر کرد کــه تا چه انــدازه به پــول خواهد
رســید؛ چرا که خدا رزاق اســت و آنچه که
برای معیشــت بشــر الزم اســت ،توســط

خدای رحمان تأمین خواهد شد.
ëëامیدتــان را از کجــا میگرفتید کــه در همه
دوران زندگــی چنین با انگیزه بــه خلق آثار
شگرفدستزدید؟
همــه باید بداننــد آنچه میخواهنــد باید از
وجود پاک حق طلب کنند که با کار و تالش
میســر خواهد شــد .در هــر جای جهــان که
بــودهام همواره با اتکا بــه ذات پاک حق به
توفیق دست یافتهام.
ëëدوری از کشــور و زندگــی در غربت آیا روی
روندکارتانتأثیرینداشتهاست؟
عشــق به وطن کمــک میکند تــا موفقیت
بیشتری در کارها حاصل شود .در هر نقطه
از جهــان که باشــم متعلق بــه ایرانم و این
مســأله بهعنــوان یــک پشــتوانه ،متضمــن
موفقیتهای بزرگ اســت .در کشور امریکا
و در نیوجرســی مرکــزی را بــا عنــوان «نور و
دانش» تأسیس کردم که مانند خانه ایران
عمــل میکند .وجود ،چشــم و هســتی من
در ایــن خــاک پاک اســت؛ من همیشــه در
ایرانــم حتی اگر برای کار مجبور به رفتن به
دیگر نقاط جهان باشم اما همواره به ایرانی
بودن خویش میبالم و آرزوی ســربلندی و
رفــاه و آرامش برای همــه هموطنان خوب
خویش را دارم.

یک نقاش از جشنوارهای که در راه است میگوید

جشنواره تجسمی فجر زیر سایه هنر رسمی
مــن در ایــن ســالها جســته گریختــه
جشنواره تجسمی فجر را دنبال کردهام
جشنــواره و متوجه شــدهام که در ســه چهار ســال
گذشــته این جشــنواره تغییراتی داشته
اســت .ایــن تغییــرات مثــاً در بخــش
هیأت داوران محسوس است چرا که از
هنرمندان حرفهایتر و تثبیتشدهتری
علی فرامرزی بهعنوان اعضای هیأت داوران استفاده
نقاش و کارشناس میشود .این خیلی خوب است اما ابداً
آثار هنری
کافی نیست.
به نظر من مشــکل اساســی جشــنواره فجر این است که
هنوز هم بهعنوان جشنوارهای که نگاه دولتی به هنر و به
طور مشخص هنرهای تجسمی دارد ،شناخته میشود.
یعنی استقاللی که از یک جشنواره هنری انتظار میرود،
در این جشــنواره وجود ندارد .در حالی که این اســتقالل
الزمه جشنوارهای در این سطح است .چون جشنوارهای
بــا این نــام و عنــوان بایــد بتواند همــه ســایق و عالیق
هنری را فارغ از نوع نگاه و نوع تفکر و عقایدشان جذب
کند .به نظر من جشــنواره تجســمی فجر هنوز موفق به
دســتیابی به چنین امکانی نشده است و شواهد این امر
را شــما در بخشهــای مختلفی در جشــنواره میتوانید
ببینیــد .بــاز هم تکــرار میکنم که کامالً واضح اســت که
دارند در این زمینه تالش میکنند و میخواهند تا جایی
کــه ممکن اســت جشــنواره تجســمی فجــر را از زیر نگاه
رســمی و دولتــی خــارج کنند و این ارزشــمند اســت اما
این جشــنواره اگر میخواهد رویــداد مهمی در هنرهای
تجسمی کشور محسوب شود ،باید کارهای زیادی انجام
دهد و هنوز تا رســیدن بــه آن جایگاه راه زیادی در پیش
دارد.
اگــر بخواهــم مثالی از تجلــی نگاه دولتی در جشــنواره فجر
بزنــم ،میتوانــم به نتایج این جشــنواره و اســامی برندگان
آن در دورههــای مختلــف اشــاره کنــم .کســانی را میبینید
کــه بهعنوان انتخابهای هیــأت داوران جایزه میگیرند که

دوره بعد هم دوباره کاندیدا شود.
قصــه نماینده بال و وزیر ناقــا :روزی روزگاری ،چند نماینده هر روز صبح
میآمدند مجلس و میگفتند «خب امروز چی کار داریم؟! آهان بیاین
یه وزیر رو اســتیضاح کنیم!» و هر روز همین کار را ادامه میدادند و وزیر
هم باید میآمد کمیسیون مربوطه و آنها را قانع میکرد که این سؤاالت
خیلی به وزارتخانه او ربطی ندارد .این قصه به دانشآموزان یاد میدهد
که ندانستن عیب نیست ،نپرسیدن عیب است و بهتر است سؤاالتمان
را دوران کودکی بپرسیم تا وقتی بزرگ شدیم ذهنمان را درگیر نکند.
قصــه مرد همهفن حریف :یک مردی بود که شــغلهای زیادی داشــت،
اینجــا ،آنجا ،همه جا! کافی بود دســتش را دراز کند تا یک شــغل جدید
بگیــرد .ایــن قصه بــه دانشآمــوزان یاد میدهــد اگر به یــک جایگاهی
برسید ،الزم نیست بروید دنبال شغل ،شغلها خودشان میآیند سمت
شما ،مثالً  37-8شغل.

مناظره داغ

هرجای جهان باشم ایرانیام

گـــپ

اذان صبح فردا 5/42

طلوع آفتاب فردا 7/09

در دســتهبندیها در زمره هنرمندانی قــرار دارند که با نگاه
دولت همراه و همســو هستند .این تداعیکننده همان نگاه
دولتی اســت .انگار این جشــنواره میخواهد هنر رســمی را
ترویج کند .در حالی که تالشها در راستای کاهش این نگاه
است اما نتایج هنوز قابل قبول نیست.
اینکــه جشــنواره تجســمی فجــر ســعی میکنــد جوانترها
را هــم پوشــش بدهــد خیلــی خــوب اســت امــا ایــن همــه
کاری نیســت کــه از این جشــنواره توقع مــیرود .هنرمندان
حرفهایتــر و باســابقهتر هم بایــد در این جشــنواره حضور
داشــته باشند که به دالیلی که گفتم خودشان تمایلی برای
حضور ندارند .یعنی جشــنواره فجــر در این ارتباط هنوز جا
بــرای کار دارد .یــک ســالهایی البته از هنرمندان مســتقل
دعوت پررنگتری میشــد امــا در طول زمان بهدلیل اینکه
خود هنرمندان اســتقبالی به عمــل نیاوردند ،این دعوتها
هــم کمرنگتر شــد .در واقع واکنشــی در جامعه تجســمی
نســبت به جشــنواره فجر بــه وجود آمده کــه دلیلش همان
خاطره ذهنی اســت و این مانع تمایــل خیلی از هنرمندان
به جشنواره میشود.
ما در ســینما هم جشــنواره داریم اما اوضاع کامالً متفاوت
اســت و فیلم فجر توانســته همه ســایق و نکتهها را جذب
کنــد .بایــد ریشــهیابی و بررســی کــرد و دیــد کــه جشــنواره
تجســمی فجر چطــور میتواند رویهای ماننــد فیلم فجردر
پیــش بگیــرد و همه ســایق هنــری را جذب و به مشــارکت
دعوت کند.

دومیــن جلســه مناظــره مصطفــی
شهروند
تاجــزاده و علیرضــا زاکانــی بــا موضوع
مجــازی
انتخابــات ۸۸دیــروز برگــزار و از طریق
اینســتاگرام به صورت زنده پخش شد.
یگانهخدامی
اولین مناظره با اســتقبال خوبی مواجه
شــد و بســیاری از جمالت آن هم مورد
سوژه روز
توجــه قــرار گرفت و دربــارهاش بحث و
توگو شــد .با آغاز مناظــره دوم هم
گف 
واکنشها به آن در شــبکههای اجتماعی آغاز شد و جمالت
هر دو توســط بعضی کاربران بازنشــر میشــد .از سوی دیگر
طبــق معمــول بعضیهــا از حرفهــای تاجــزاده حمایــت
میکردنــد و بعضیهــا هــم از اظهارنظرهــای زاکانــی .البته
بعضیها هم هر دو را نقد میکردند.
در واکنــش بــه این مناظــره توئیتها و پســتهایی مثل اینها
را خواندیــم« :زاکانــی خطــاب بــه تاجــزاده :برخــی از لبــاس
شــخصیها دوســت شــما هســتند .پ.ن :آقــای زاکانــی بقیه
دوســت چه گروهــی یا کســانی هســتند؟»« ،زاکانی با دســت
خــودش ،خــودش رو مینــدازه گوشــه رینــگ»« ،زاکانــی :آن
کســی که بــا تیر به آقای حجاریان زد ،در ســتاد آقای موســوی
بــود! (خنده خبرنگاران و تاجزاده) پ.ن :خود ســعید عســگر
و مهدی روغنی (دوست صمیمی سعید عسگر) اینو تکذیب
کردن ولی زاکانی و رســایی همچنان ول کن ماجرا نیســتن،».
«اصالحطلبان دو ســه تا تاجزاده دیگه داشتند اینقدر سکوت
و سربهگریبانیشــون مشــهود نبــود« ،».همیــن کــه زاکانــی در
جلس ه دومین مناظره یاد گرفت کتاب و روزنامه و سند هرچند
تحریفشده بیاره و دست خالی نیاد بشینه خودش یک قدم
بزرگ محســوب میشــه»« ،فرهنــگ مناظره بایــد جا بیفته.
اصالحطلب و اصولگرا و ...فرقی نمیکنن .باید اطالعاتشون
رو باال ببرن و با تحمل نظر مخالف بحث بدون مجادله کنن».

دعوا بر سر ازدواج کودکان

بعضیهــا میگفتنــد اعصــاب خرد
کــن اســت و تبلیــغ کاری را کــرده که
فیلم روز
به ضرر کودکان اســت اما بعضیها
تشــویق شــان میکردند و میگفتند خیلــی هم خوب
بوده است.
ایــن خالصــه واکنشهایی بود کــه دیروز بــه فیلمی که
درباره ازدواج در سنین کم منتشر شد در فضای مجازی
دیدیــم .در ایــن فیلــم زن و مــرد جوانــی میگفتنــد در
ســن  16و  14ســالگی با هم ازدواج کردهاند و بســیار هم
از زندگی شــان راضی هســتند و البته از اینکه عدهای به
دنبــال افزایش ســن قانونی ازدواج هســتند و ازدواج در
سنین پایین را ازدواج کودکان میدانند انتقاد میکردند.
حتی وقتی پای این فیلم وسط نبود تقریباً هر روز درباره
ازدواج کــودکان در شــبکههای اجتماعی میخواندیم و
دیروز این بحث داغتر شد و اختالف دو گروه هم بیشتر.
«کــودک اونیه که به انســان زیر  18ســال میگه کودک و
ازدواجشــونو با عنــوان ازدواج کودکان با توهین و تحقیر
میکوبــه عزیزم اگه شــما تا بیســت ســالگی با ماشــین
کنترلــی بازی میکــردی لزومی نــداره که همــه رو مثل
خــودت ببینــی .خیلــی از اون زیــر هیجــده ســالهها از
شــماهای باالی ســی ســال ســن بالغ تــرن»« ،ویدیوی
شــرمآوری کــه ازدواج کــودکان را تبلیــغ میکنــد،».
«اینکه (بــر فرض صحت حرفهای اون زن و شــوهر)
آشــنایی و ازدواج در ســن  ۱۶و  ۱۴ســالگی بــرای اونــا
خوب بوده(حداقل به زعم خوشــان) ،ذرهای از فاجعه
ازدواج کــودکان کــم نمیکنــه .بچــه باید بچگــی کنه!»،
«کسی که نخواد تو دام گناهی که شما پهن کردید بیفته
کودکــه؟!»« ،وقتــی از ازدواج کودکان و کودک همســری
حــرف میزنیم از گزارشــات ترک تحصیل و خشــونت
خانگــی در کنار کامل نشــدن چرخه رشــد پیش از قبول
مســئولیتهای اجتماعــی و والدگری حــرف میزنیم.
همچنین بــه خصــوص داریــم از آمــار ازدواج دختران
زیــر  ۱۵و حتــی  ۱۰ســال بــا مــردان بزرگســال میگیم»،
«خدای متعال بزرگترین تکلیفها را در ۹سالگی به زن
و ۱۵ســالگی به مرد واجب میکنه ،خدا میدونه کی به
انسان مسئولیت بده ولی یه عده به اسم ازدواج کودکان
دری وری بهم میبافن که این ســن خوب نیســت ،پدر
مادرا هم بچهشــونو بچه بــار میارن بــزرگ نمیکنن»،
نمونههایی از واکنشها به این ویدئوی کوتاه بود.

