ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺠﺪد در ﺗﺌﺎﺗﺮ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدﻫﺎ روﺳﺮی دارﻧﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﻧﻤﺎﯾﺶ »دل ﺳﮓ« ﮐﺎری از ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺮد از روﺳﺮی و ﻣﻘﻨﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺑﺨﺸﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺷﺎرﯾﮑﻮف ﻃﻌﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب ﻣﯽزﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه "رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ" ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
»ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ« در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران» ،ﻫﯿﻮﻻ ﺧﻮاﻧﯽ« در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮ »اﯾﻦ روزﻫﺎ« اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از رﻣﺎن »دل ﺳﮓ« ﺑﻮﻟﮑﺎﮔﻒ روﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ
روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ از روﺳﺮی و ﻣﻘﻨﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﺨﺸﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺶ ﺷﺎرﯾﮑﻮف ﻃﻌﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺣﺠﺎب ﻣﯽزﻧﺪ!
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺎﺳﺂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ اﺟﺒﺎر زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد .اﮔﺮ زنﻫﺎی ﻣﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺣﺠﺎب
اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدان زﻧﺎن را در آن زﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ﺗﻦ دادﻧﺪ و اﺟﺒﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﯾﻮاری آدمﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ
را ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ﺗﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .دوران ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺮاﻧﻪی داﺷﺒﻮرد
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎسﺗﺎن ﭼﻨﺪان ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ
زنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﭼﺸﻢ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی ﺑﺮ اﻣﻮر ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
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اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ :اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ
اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮان از ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

