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سعید آقاخانی از «ن.خ» میگوید

نــــگاره

نیمه شب شرعی 23/35

درخت معرفت

احسان نوری نجفی

ایــن روزهــا ســعید آقاخانــی مشــغول
تصویربرداری ســریال «ن.خ» اســت که
چهـــــره
بــرای پخــش در تعطیالت نــوروز آماده
میشود .آقاخانی در قامت کارگردان این سریال دیروز با گریم
یکــی از کاراکترهای ســریال کــه -خود او بــازیاش میکند -به
جمع خبرنگاران حاضر در لوکیشن این سریال در سعادتآباد
تهران آمد و توضیحاتی درباره این سریال نوروزی ارائه کرد .این
بازیگر و کارگردان در ابتدا با توضیحی کلی درباره «ن.خ» گفت:
مــا مجموعــهای را با فضــای اجتماعی بــرای نــوروز  98آماده
میکنیم که فضای نویی برای تماشاگر تلویزیون دارد .بخشی
از این سریال در شهرستان و در فضای کوهستان میگذرد که از
زبان و فرهنگ کردی برخوردار اســت و حدود  ۲۰بازیگر بومی

از منطقه کرمانشــاه و ...در این ســریال حضور خواهند داشت.
اینکارگردانسینماوتلویزیوندربارهبخشهایکردیسریال
«ن.خ» عنــوان کرد :ما برای قصه و تصویربرداری این ســریال
وارد منطقــهای شــدیم که به لحاظ پوشــش و لهجه ،فرهنگ
متفاوتی دارد و قطعاًاین موضوع برای تماشاگر جذاب خواهد
بــود چون مــا این مناطق را در تلویزیون کمتــر دیدهایم اگرچه
شبکههای استانی مثل کرمانشاه کارهایی در این حوزهها تولید
میکنند ولی سریال در سطح کشوری نداشتهایم.
آقاخانی با اشــاره به نقش خود و عنوان ســریال نیز یادآور شد:
من در این ســریال نقــش «نورالدین خانــزاده» کاراکتر اصلی
ســریال را بازی میکنم که مخفف اســم او «ن.خ» میشــود .با
این حســاب مشخص میشــود که آقاخانی خودش عهدهدار

سخن روز

زنگ بزنید 162

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ëëوقتیازذاتهنربیخبریم
قطعــاً کســی چنیــن حقــی نــدارد کــه
بخواهد اثری که سالها پیش با هویتی
مستقل به گوش و هوش مردم رسیده
را تغییــر هویــت بدهــد و بــا تحریف و
بازســازی اثــری تــازه خلق کنــد .هر اثر
حسامالدین
سراج
هنری هویتی مســتقل دارد و ما چنین
خواننده و
حقی نداریم که حقوق سازندگان اثر را
موسیقیدان
پایمال کنیم و این چه از نظر اخالقی و
چه از نظر حقوقی امری مذموم است و نشان میدهد سازندگان
ایــن اثــر برای هنــر هیچ هویتی قائل نیســتند و صرفاً بــرای آنها
وسیل ه ای است تا به آنچه در ذهن ،به عنوان هدف دارند برسند.
همانطور که گفته شد چنین اقداماتی نشان میدهد که افرادی
که پشــت چنین اثری قرار دارند نه هنرمند هســتند و نه قائل به
هویت مستقل برای هنر .وقتی ما ذات هنر را قبول نداریم از ریشه

«یزد» پایتخت کتاب ایران شد

جشــنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
با انتخاب شــهر «یزد» به عنوان پایتخت
خبـــــر
کتــاب ایــران بــه کار خــود پایــان داد .بــه
گزارش ایســنا ،در مراســم پایانــی پنجمیــن دوره انتخاب و
معرفی پایتخت کتاب ایران و جشــنواره روســتاها و عشــایر
دوســتدار کتاب که شنبه چهارم اسفندماه در کتابخانه ملی

روح اهلل خالقی ،خالق سرود «ای ایران»

و کنه آ ن چیزی که میتواند به عنوان هنر مردم را تحت تأثیر قرار
دهد هم بیاطالع هســتیم .همین میشود که ما لحظهای فکر
نکنیم که سرودی با جایگاهی ملی مثل سرود «ای ایران»دارای
هویتــی ملی و ایرانی اســت و اگر میخواهیــم کار دیگری انجام
دهیم باید بدانیم که چگونه میتوانیم برای رساندن پیام خود از
قابلیتهای هنر که در ذات هنر نهفته است بهره ببریم.
ëëبیحرمتیبهیکاثرریشهدار
چنیــن رفتــاری بــا یــک اثــر اصیــل
موسیقایی بیاحترامی به ساحت هنر
اســت .چیز زیــادی نمیتــوان در مورد
چنیــن کاری گفــت .چرا که بــدی رفتار
کســانی کــه چنیــن کاری با ســرود «ای
محمد علی بهمنی
ایران» کردند ،آن قدر روشــن اســت که
شاعر و ترانهسرا
نیازیبهاثباتخطایآنهاوجودندارد.
نه تنها ســرود معــروف و اصیــل «ای ایران» که ســاخته زندهیاد
روحاهلل خالقی است بلکه با هر اثر اصیل و ریشهدار دیگری هم
اگرچنینرفتاریصورتبگیردبهمعناینادیدهگرفتنجایگاهو
ارزشواعتبارهنریوفرهنگیآناثراست.کسانیکهچنینکاری
کردند ،در واقع کارشان اول بیحرمتی به هنر و فرهنگ و بعد به
ســرود «ای ایران» است .ضمن اینکه اصالً نیازی هم به چنین
کاری نبــوده چــون مفاهیــم و موضوعاتی که ســازندگان این کار
خواستند به وسیله آهنگ سرود «ای ایران» آنها را مطرح کنند،
هیچ نیازی به کار آنها ندارد .به این ترتیب ضمن اینکه به یک
اثر معروف ،اصیل و ریشهدار موسیقایی بیحرمتی کردند ،کاری
انجام دادند که هیچ ضرورتی به انجام آن نبود.

برگزار شــد ،یــزد عنــوان پایتخت کتــاب ایــران را از آن خود
کرد .در دوره قبلی «کاشــان» به عنوان پایتخت کتاب ایران
معرفی شــده بــود .در این مراســم همچنیــن برگزیدگان و
شایســتگان تقدیر جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
نیز معرفی شــدند و بزنج بجنورد از استان خراسان شمالی
برگزیده برگزیدهها شد.

حذف عکاسان ایرانی از مسابقه «نشنال جئوگرافیک»
مؤسسه «نشــنال جئوگرافیک» به مناسبت  ۱۰۰میلیونی شدن
دنبالکنندگان صفحه اینســتاگرام خود مسابقهای بینالمللی
ترتیب داده و عکاســان ایرانی را از شــرکت در این مســابقه منع
کرده است .این تصمیم مؤسسه امریکایی نشنال جئوگرافیک،
امــروز بــا واکنــش متعــدد عکاســان ایرانــی در فضــای مجازی
همراه بود .طبق شــرایط عنوان شــده در ســایت رسمی نشنال
جئوگرافیک ،شرکت در این مسابقه که جایزه آن سفر عکاسی به
«تانزانیا»است،برایعکاسانکشورهایایران،کوبا،کرهشمالی،

سودان و سوریه ممنوع است .در سال  ۲۰۱۲نیز محرومیت ایران
از شرکت در مسابقات جهانی «نشنال جئوگرافی» خبرساز شد.
در ســال  ۲۰۱۲مؤسســه نشــنال جئوگرافیک دلیل اقدام خود را
اعمال محدودیتهای ســختگیرانه از سوی دولت امریکا برای
نقل و انتقاالت مالی به حســاب اتباع ایرانی عنــوان کرد .با این
حال «محســن کرامتی» توانست با موضوع «برخورد نزدیک»
و عکســی کــه عــزاداری روز عاشــورا را بــه تصویر میکشــد جزو
برندگان مسابقات  ۲۰۱۸این مؤسسه باشد.

خبرنگار

ایران

بازسازی سرود «ای ایران» با واکنشهای بسیاری روبه رو شد

آزاده سهرابی

ســومین حــراج بــاران عصــر جمعــه ســوم
اســفندماه چکش خــورد .در این رویــداد که در
واقــع بزرگترین بازار خوشنویســی و هنرهای
ســنتی ایــران اســت ،جمعــی از هنرمنــدان،
کارشناســان هنری و همچنین مجموعهداران
حضــور داشــتند و آثاری از ســده پنجم هجری
قمــری ،دوران صفویه ،قاجــار و روزگار معاصر
به فروش رفت .تعداد اولیه آثار  68اثر بود اما
بهدلیــل انصــراف  3اثر از فــروش ،در مجموع
 65اثــر برای فــروش ارائه شــد و در نهایت 46
اثــر در این حراج به فروش رفــت و  19اثر نیز از
فروش بازماند .در حراج شب گذشته به سیاق
دورههای گذشــته اثری هنری با ذکر «بسماهلل
الرحمن الرحیم» برای فروش ارائه شد؛ اثری
از رضا مافی که ســوره حمد را به رشــته تحریر
درآورده بــود ،بهعنوان نخســتین اثر به قیمت
هفتاد میلیون تومان فروش رفت .ثبت رکورد
گرانترین اثر به فروش رسیده در یکحراجی
هنــری در ایــران را بایــد بهنــام ســومین حراج
بــاران ثبت کــرد؛ وقتی در این حــراج اثر هنری
حکاکیشدهمصحفشریفقرآنکریمهفت
میلیارد و هفتصد میلیون تومان چکش خورد.
فروش سیزده اثر باالی یکصد میلیون تومان و
ارتقای رکورد میرعماد الحسنی و دیگربزرگان
خوشنویسی از دیگر دستاوردهای این دوره بود.
در ســومین حــراج بــاران پــس از گرانتریــن اثر
حــراج به ترتیــب آثاری از میرعمادالحســنی با
قیمــت  700میلیــون تومان ،مجموعه ســه اثر
از پرویــز تناولــی به قیمت 400میلیــون تومان،
کتیبهنویســی  10متری مربوط بــه دوره قاجار با
قیمت  310میلیون تومان ،اثری از حســن زرین
قلم به قیمت 250میلیون تومان ،اثری از رضا
مافی به قیمت  260میلیون تومان و وقف نامه
قاجاری با قیمت 200میلیون تومان در ردههای
بعدیقرارگفتند.همچنینآثاردیگریکهباالی

 100میلیون تومان در این حراج چکش خوردند.
«صحیفــه ســجادیه» بــه قیمــت  190میلیــون
تومان،قطعهای از پرده خانه خدا به قیمت150
میلیون تومان ،اثری از رضا مافی به قیمت 150
میلیون تومان ،اثری از صادق تبریزی بهقیمت
 150میلیــون تومان ،اثری از نصراهلل افجهای به
قیمــت  120میلیون تومان و اثری از ابوالحســن
خــان به قیمــت  110میلیونتومان بــود .در این
حراجهمچنینسیاهمشقیازعمادالکتابارائه
شــد که توانست به قیمت  24میلیون به یکی از
خریداران فروخته شود .یک دستنوشته به خط
کوفی هم عرضه شــد که متعلق به قرن پنجم
هجــری قمری بــود .این اثــر  38میلیون تومان
فروش رفت.
ســپس در بخش دیگری از حراج ،یک فرمان
قاجــاری در ابعاد بزرگ ارائه شــد که ســیزده
میلیون تومان فروخته شــد .بعــد از آن نوبت
طالنویســی قاجــاری بــود که بــا نام چهــارده
معصوم(ع) نقش شده بود .این اثر با قیمت
بیست میلیون تومان فروخته شد .در مرحله
بعد یــک عهدنامــه قاجاری منقــش به مهر
شــاهدان فراوان با قیمــت  46میلیون تومان
به فروش رفت .شــهرام شکیبا ،مجری حراج
پس از آن ،اثری از میرزا عباس آقا خوشنویس
دوره قاجار را به حاضران معرفی کرد که اثری

ویــژه بــود .این اثــر  25میلیون تومــان فروش
رفــت .اثــر میــرزا غالمرضا اصفهانــی نیز 48
میلیون تومان فروش رفت .پس از آن ،اثری از
عمادالکتاب ارائه شد که در واقع یک سجعیه
بــود که هنرمند در حاشــیه آن زمــان خلق اثر
را بــه دقــت ذکر کرده بود .ایــن اثر  30میلیون
تومانفروختهشد.
آثــاری دیگــر از علیاکبــر کاوه ،یکــی از معدود
آثار شکســته نستعلیق اســتاد میرزا غالمرضا
اصفهانــی ،سیاهمشــق اســتاد سیدحســن
میرخانــی ،چلیپایــی از محمــد سلحشــور،
آثــاری از غالمحســین امیرخانــی ،آثــاری از
یداهلل کابلی خوانســاری ،چلیپایی از کیخســرو
خروش ،اثر سیاهمشق هنرمند معاصر احمد
پیلهچــی ،اثــری از امیراحمد فلســفی ،اثری از
آرش میرزایــی ،اثــر مدرنــی از حجــت امانــی،
اثــر محمدرضــا توابــی ،اثر ناصــر اویســی ،اثر
کالســیکی از سیدحســن میرخانی ،سیاهمشق
صندوقآبادی ،سیاهمشــق هادی لباف ،کاری
از احمــد شــفیعیها و تابلــوی ثلــث عبــداهلل
قهرمــان ،جوانتریــن هنرمنــد این حــراج زیر
 60میلیون تومان چکش خوردند.
ســومین حــراج بــاران در حالی به پایان رســید
که در مجموع11میلیارد و  769میلیون تومان
فروش داشت.

 64دقیقه در روز در شبکههای اجتماعی 15 ،دقیقه برای مطالعه کتاب

ایرانیها و عشق به شبکههای اجتماعی
گــزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت
اقتصاد
فرهنگــی رفتــاری خانوارهــای ایرانــی در
فرهنگ
ســال  ۱۳۹۶آمارهای جالبی ارائه میدهد
که به نوعی تمام تفکــرات موجود درباره
پائیــن بــودن ســرانه مطالعــه درکشــور را
تأیید میکند .براســاس این آمارها زمانی
کــه ایرانیهــا در شــبکههای اجتماعــی
میگذراننــد باالتریــن میــزان نســبت بــه
سیاوش رضایی
خبرنگار
مطالعــه کتــاب ،روزنامه ،گــوش دادن به
موســیقی و ورزش را اختصاص میدهد.
اگــر بخواهیــم از این نظــر یک رتبه بنــدی قائل شــویم به ترتیب
شــبکههای اجتماعــی ،ورزش ،موســیقی ،مطالعــه کتــاب و در
نهایت مطالعه روزنامه قــرار دارد .درواقع ایرانیها بیش از چهار
برابر زمانی که برای مطالعه کتاب میگذارند را صرف گشــتن در
شبکههایاجتماعیمیکنند.
ëëشبکههایاجتماعیروزانه64دقیقه
براساس این گزارش ،سرانه روزانه استفاده ایرانیها از شبکههای
اجتماعــی حدود یک ســاعت و چهار دقیقه اســت .بدین ترتیب
ایرانیها از کل روزهای ســال  389ســاعت معــادل  16.2روز را در
شــبکههای اجتماعی میچرخنــد .آماری کــه اخیراً مرکــز آمار از
وضعیت فرهنگی رفتاری خانوارهای ایرانی در سال  ۱۳۹۶منتشر
کــرده نشــان میدهــد که  ۴۷درصــد از افراد  ۱۵ســاله و بیشــتر در
شبکههای اجتماعی عضو بودهاند و  ۵۳درصد نیز در این شبکهها
عضویتــی ندارنــد و  ۹۴درصد از اعضای فعال در این شــبکهها از
تلگرام اســتفاده میکنند و پس از آن اینســتاگرام و واتساپ قرار
دارد.
ëëسرانهورزش27دقیقه
اما ســرانه روزانه ورزش در ایران  ۲۷دقیقه اســت که آن را در رتبه
دوم درگــذران فرهنگی ایرانیها قرار میدهد .با محاســبه ســرانه
روزانه  27دقیقهای ورزش ایرانیها در ســال  164ســاعت معادل
 6.8روز را ورزش میکننــد .وضعیت ورزش کردن افراد  ۱۵ســاله
و بیشــتر نشــان میدهــد کــه  ۵۱درصــد اصــاً ورزش نمیکنند و
 ۴۹درصد هســتند که ورزش میکنند .رشــتههای ورزشــی افرادی
کــه ورزش میکننــد نیــز از این قرار اســت کــه  ۶۲.۴درصد نرمش
و پیــادهروی ۱۵.۱ ،فوتبــال ۱۴.۸ ،آمادگــی جســمانی و ایروبیــک،

كســى كه بــه غیر خدا تكیه كند ،خــدا وى را به
او وا مى گذارد.

نقش اول این سریال است .کارگردان سریال «ن.خ» در بخش
دیگریازصحبتهایشکهاتفاقاًموردتوجهخبرگزاریفارس
هــم قرار گرفتــه و در تیتر خود از آن اســتفاده کــرده ،میگوید:
این ســریال فضای جدیدی دارد و بخشــی از آن در کردســتان
میگــذرد و کار جذابــی بــرای نــوروز مردم خواهــد بود.ضمن
اینکه این بار خالف همیشه ،در طنزمان لودگی دیده میشود.
آقاخانــی در بخش پایانی صحبتهای خود در پاســخ به این
پرســش که باتوجه به استفاده از زبان کردی آیا ممکن است
حساســیتهایی بهوجود بیاید ،گفت :فکر نکنم اعتراضی
متوجه ما باشــد .خودم کرد زبان هستم و بازیگرهایمان
نیز کرد هســتند .البته ناگفته نماند اگر کســی بخواهد
میتواندشیطنتکند.

رکورد حراجهای هنری ایران شکست
تجسمی

امامجوادعلیهالسالم:
َ ََ ُ ُ
َ
َ
ََ
یر اهللِ و کله اهلل اِلیهِ.
َمن اِنقط َع الی غ ِ
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گزارش «ایران» از سومین دوره حراج باران

«ایران» :انتشار یک قطعه سرود با بهخدمت
گرفتن قطعــه «ای ایران» اثر ماندگار روحاهلل
حاشیــه خالقی موســیقیدان و آهنگســاز ایرانی بحث
و جدلهــای بســیار در فضــای رســانهای کشــور بــهراه انداخــت.
شــبکههای اجتماعی دیروز مدعی شــدند که معاونت تبلیغات
اسالمی آستان قدس رضوی ترانه ای جدید را روی ملودی آهنگ
مشــهور «ای ایران» گذاشــته اســت .این اقدام باعث شــد تا عده
زیادی نیز با راه انداختن کمپینهای مختلف در فضای مجازی،
در حمایت از سرود اصیل و کهن «ای ایران» بشدت نسبت به این
مصادره و تقلید موسیقایی و ادبی انتقاد کنند .این افراد معتقدند
اگر قرار اســت چنین کاری انجام شود با توجه به بودجه مناسبی
کــه نهادهای مذهبی و انقالبی در اختیار دارند ،چرا به ســاخت و
تولید اثری فاخر که وجه هنری و شأن آنچه در شعر این اثر به آن
پرداخته شده اقدام نشده و چه لزومی داشته تا اثری که به عنوان
یک اثر ملی در ذهن و حافظه تاریخی ایرانیها قرار دارد بستری
برای ساخت چنین اثری شود .محمدعلی بهمنی شاعر معاصر
توگو با
و حســامالدین سراج خواننده و موسیقیدان ایرانی در گف 
«ایران» از لزوم توجه به مسائل حقوقی و البته اخالقی در برخورد
با آثاری که به عنوان گنجینه ملی و مذهبی در حافظه و خاطر یک
جامعه وجود دارد سخن گفتهاند.

اذان صبح فردا 5/16

طلوع آفتاب فردا 6/40

 ۱۰.۴والیبال ۹.۶ ،پرورش اندام ۷.۷ ،شنا ۳.۶ ،درصد کوهنوردی و
 ۱۶.۳درصد سایر ورزشها را انجام میدهند.
ëëموسیقیپاپاولویتایرانیها
برپایــه اعالم مرکــز آمار ســرانه هفتگی گوش کردن به موســیقی
در کشــور دو ســاعت و  ۲۹دقیقه اســت .بدین ترتیب سرانه روزانه
گوش کردن موسیقی برای ایرانیها به  21.2دقیقه میرسد یعنی
ایرانیها در هر سال  129ساعت برابر با  5.3روز را صرف موسیقی
میکننــد .در رابطــه با وضعیت گوش دادن به موســیقی در افراد
 ۱۵ســاله و بیشــتر نیــز آمــار از ایــن حکایــت دارد کــه  ۶۸درصــد
ایرانیهــای در ایــن ســن موســیقی گــوش میکننــد و  ۳۲درصــد
باقیمانده موســیقی گوش نمیدهند .اما نوع موسیقی که گوش
داده میشود  ۷۱.۱درصد سهم موسیقی پاپ ایرانی ۴۹.۲ ،سنتی،
 ۳۶.۸محلــی ایرانی ۱۲.۲ ،رپ ،کالســیک غربی  ،۹.۳غیرفارســی
 ۷.۳و  ۱.۶نیز برای سایر انواع موسیقی است.
ëëمطالعهکتابروزی15دقیقه
در مورد وضعیت مطالعه کتابهای غیردرسی در افراد  ۱۵ساله
یا بیشتر باســواد آمار نشان میدهد که ســرانه ماهانه مطالعه در
ایــن بخش هفت ســاعت و  ۴۱دقیقه اســت کــه در بین جمعیت
حــدود  ۵۸درصد مطالعه کتاب غیردرســی نداشــته و  ۴۲درصد
مطالعــه دارند .براین اســاس بهطور متوســط مردم ایــران روزانه
 15.3دقیقه را صرف مطالعه کتاب میکنند که این میزان در سال
به  93ســاعت یا  3.8روز میرســد .موضوعات مورد مطالعه این
افراد نیز از این قرار اســت که  ۸۱.۶قرآن و کتب ادعیه ۳۳ ،درصد
رمان و داستان کوتاه ۲۵.۲ ،دینی ۱۵.۹ ،روانشناسی و تربیتی۱۲.۳ ،
کتب شعر ۱۲ ،درصد اجتماعی ۴۴.۶ ،درصد سایر کتب را مطالعه
میکنند.
ëëروزنامهدرانتهایجدول
از میــان عالئــق فرهنگــی ایرانیــان ،مطالعــه روزنامــه در انتهای
جــدول قــرار دارد چرا کــه آنها تنهــا  2.9دقیقه از هــر روز را بهطور
متوســط صرف خواندن روزنامه میکننــد .بدین ترتیب مجموع
زمان صرف شــده هر ایرانی برای روزنامه در سال به  17.6ساعت
میرســد کــه از یــک روز هم کمتر اســت .ســرانه ماهانــه مطالعه
روزنامه افراد  ١٥ساله و بیشتر باسواد ،یک ساعت و  ٢٧دقیقه بوده
است .گفتنی است  ٢٩,٩درصد از افراد  ١٥ساله و بیشتر باسواد ،در
ماه قبل از آمارگیری روزنامه مطالعه کردهاند.

ماجــرای ویدئــوی زنــی کــه کتــک
شهروند
میخــورد و همــراه همســرش بــه
مجــازی
برنامــه علــی ضیــا دعوت شــده بود
یادتان هســت؟ دیروز هم این ماجرا
یگانهخدامی
در شــبکههای اجتماعــی بازخــورد
داشت و دربارهاش مینوشتند .البته
اعتراض
روز
نقدها کمــی تفاوت کــرده و وارد این
فضا شــده بود که اعتــراض مان را به
صدا و سیما بابت پخش این برنامه اعالم کنیم.
کاربرانــی از بقیه دعــوت میکردند با شــماره  162یعنی
روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیرید و اعتراض تان
را اعالم کنید .کســانی هم که تماس گرفته بودند درباره
تمــاس شــان و حرفهایــی کــه زده بودنــد مینوشــتند:
پریسا« :من هم زنگ زدم  ۱۶۲و هرچی فکر کردم الزمه
بگــم راجعبه برنامــه عجیبی که مرد آزاررســان رو با زن
و بچههــاش آورده و خشــونت خانگــی رو عادیســازی
میکنه گفتم .شــما هــم زنگ بزنید ،».قاپوچــی« :اگه از
این ترویج خشــونت علیه زنان ناراحتید ،تماس بگیرید
 ۱۶۲و بــه برنامــه فرمــول یک از شــبکه اول صداوســیما
اعتــراض کنیــد .بــا نمایندههــای مجلــس هــم تمــاس
بگیریــد و اعتــراض کنیــد .صداوســیما یک نهــاد دولتیه
و تحریمــش ضرر مالی بــراش نداره ،با پول من و شــما
به ســاختن این برنامهها ادامه میده ،».ســعید« :با 162
تماس بگیریــد و نظرتون رو بگید ،حداقل به گوششــون
میرســه این اعتراض» ،اکرم« :به شــماره  ۱۶۲پیغامگیر
صــدا و ســیما زنــگ زدم و دربــاره برنامهای که بــه بارها
کتــک خــوردن زن و ۲۷بار مراجعه به پزشــکی قانونی و
تقاضای طالق بشــدت اعتراض کــردم و حقوق پایمال
شــده مــادر و دختران خردســال ایــن دو کــودک را مورد
توجه قرار دادم.».

تاریخ خوندی؟!

دیــروز بحث مشــروطه در فضای
واکنش مجــازی داغ بــود .ماجــرا از ایــن
روز قرار بــود که مریم شــریعتمداری
یکی از کســانی که ســال گذشته با
مسأله دختران انقالب و کشف حجاب خبرساز شد
و بعــد هــم از ایران رفــت و بــا موضعگیری هایش
مــورد انتقاد قرار گرفت با اشــاره به ســوم اســفند و
ســالگرد کودتــای رضاخــان از آن به عنــوان احیای
مشــروطه یاد کرد و نوشــت« :ســوم اســفند سالروز
«سپه خیزی» رضاشاه بزرگ که سرآغاز بازگشایی
مجلس و احیای مشــروطه شــد خجســته بــاد .او و
فرزندش کشــوری ورشکسته را در طول  ۵۰سال به
یکــی از قدرتهای منطقه تبدیــل کردند و من این
روز را بــرای اعتــراض نمادینم به حجــاب اجباری
انتخاب کردم».
عنوان احیای مشــروطه که او بــه کودتای رضاخان
داد همــه را متعجــب کرد و کاربران زیــادی او را به
ندانســتن تاریخ متهم کردند .نقدها به این توئیت
بسیار زیاد بود و چند ساعتی ادامه داشت.
ایــن واکنشهــا را بخوانیــد :زهــرا« :واهلل خــود
رضاشــاهم مدعــی احیــای ســلطنت مشــروطه
و حکومــت ســلطنتی پارلمانــی نبــود .چندوقــت
دیگه بگذره  3اســفند  1299میشــه ســالگرد احیای
دموکراســی در ایــران!» ،حســین« :کودتــای رضــا
خــان احیــای مشــروطه بود! یکــی یه کتــاب تاریخ
بده دســت این .وضع خیلی اورژانســیه» ،مسعود:
«وقتــی منابــع مالــی تأمین میشــه ،رضاخــان هم
میشــه عامل احیای مشــروطه!»« ،آرش :رضاشاه
و احیــای مشــروطه؟ رضاخــان هرچه بــود احیاگر
مشــروطه نبود .با به قدرت رسیدن رضاخان تمام
دســتاوردهای مشــروطه رفت ســینه قبرســتان،».
«ســینا :کودتــای رضــا شــاه «ســر آغــاز احیــای
مشروطه» شــد؟ اآلن میرزا ملکم خان و مدافعان
تبریز در خاک به خود میلرزند« ،».در شوتبودن
ایــن خانم همین بــس که کودتا و آغــاز دیکتاتوری
رضاخانی رو احیای مشــروطه میدونه .خوب شــد
نمردیم فهمیدیم قتل و انزوای مشروطه خواهان
برای احیا بوده».
دخترجــون یــه کمــی تاریــخ بخــون بــرای خودت
زشــته ،».بابــک« :بــه نظــرم خــود آقای پهلــوی با
خونــدن این توئیت حســابی میخنــده .با خودش
میگه :بابــا بزرگ من؟ احیای مشــروطه؟ چکمه؟
داریم مگه؟ضمناً تعبیر «احیای مشــروطه» برای
رضاخان یا ناشــی از جهل اســت ،یــا با هدف قلب
تاریخ .تاریخ را سیاه و سفید نمیبینم .اما ای کاش
توصیفاتــی بــه کار میبردنــد کــه بــا واقعیتهــای
تاریخی مطابقت داشت».

