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    دریچه

    فرزين ماندگار
 توقيف يك نمايش در ح�ال اجرا طي روزهاي 
اخير به دليل انتش�ار تي�زر تبليغات�ي آن در 
بحبوح�ه گرايش تج�اري ب�ه تئات�ر احتماالً 
باع�ث مي ش�ود ت�ا وزارت ارش�اد اعم�ال 
نظ�ارت ب�ر اي�ن زمين�ه را جدي ت�ر بگيرد. 
به دنبال رويكرد تجاري تئاترها موضوع تیزرهاي 
تبلیغاتي نیز مدتي است در عرصه تئاتر ظهور و بروز 
بیشتري پیدا كرده است و تقريبا همه نمايش ها 
سعي مي كنند براي جذب مخاطب از اين امكان 
بي بهره نباش��ند اما تا به حال وزارت ارشاد درباره 

مجوز به اين تیزرها ورودي جدي نداشته است. 
س��اخت تیزر تبلیغاتي براي تئاتر پیش از اين امر 
مرسومي نبود و شايد عمر اين رويكرد در تئاتر را 
نتوان بیش از يك سال دانس��ت اما تیزرسازي در 
تئاتر اين روزها با سرعت و رغبت زيادي در میان 
اهالي تئاتر دنبال مي شود. تئاتر ها در وضعیتي كه 
همواره موضوع درآمدزايي در اين رشته هنري طي 
چند دهه گذشته زياد تعريفي نداشته است مي رود 
تا با تحوالت جديد در عرصه ارتباطات گرايش هاي 
تجاري تازه اي را تجربه كنن��د؛ گرايش هايي كه 
منجر به افزايش س��الن هاي تئاتر خصوصي شده 
و توانسته مجموعه تئاتر شهر در پارك دانشجو را 
به عنوان پاتوق اصلي و سنتي تئاتر تا حدودي به 
حاشیه براند. ساخت تیزرهاي تبلیغاتي و انتشار 
آن در فضاي مجازي در اين شرايط كمك زيادي 
به اقتصاد تئاتر كرده است اما اين مسئله به دلیل 
اينكه بدون نیاز به اخذ مجوزهاي الزم از س��وي 
وزارت ارشاد انجام مي شود برخي مواقع منجر به 
واكنش هايي مي ش��ود كه بعضاً مي تواند پاي قوه 

قضائیه را نیز به موضوع باز كند. 
    توقيف به خاطر تيزر

در اين باره مديركل هنرهاي نمايشي روز گذشته 
از توقف اجراي نمايش »رؤياي ش��ب تابستان« به 
كارگرداني مريم كاظمي با دستور قضايي و تالش 
براي اجراي دوب��اره آن خبر داد. ش��هرام كرمي با 
تأيید توقیف نمايش »رؤياي شب تابستان« نوشته 
ويلیام شكسپیر كه قرار بود شب گذشته در سالن 
اصلي تئاتر شهر آخرين اجراي خود را روي صحنه 
ببرد، به ايسنا گفت: اين ماجرا بابت تیزري است كه 
در شبكه هاي مجازي از نمايش پخش شده و البته 
تیزر با تأيید اداره كل هنرهاي نمايشي نبوده است 
و ارتباطي هم با نمايش ندارد، اما به آن ايراد گرفته 
شده است. اگرچه تیزر رسمي پخش نشده ولي به هر 

حال روز گذشته)17 شهريور( با ابالغ قاضي قرار شد 
تا رسیدگي دوباره، مانع اجراي نمايش شويم، البته 
تالش مي كنیم با برطرف شدن اين مسئله آخرين 
اجراي اين نمايش هم به صحن��ه رود به ويژه آنكه 
محتواي اثر مشكلي ندارد و اين اتفاق فقط به خاطر 
تیزر رخ داده است. كرمي ادامه داد: شوراي نظارت و 
ارزشیابي به منظور صیانت از حقوق هنرمندان سعي 
مي كند در چارچوب مقررات وظايف خود را انجام 
دهد و خواهش من اين است كه گروه هاي نمايشي 
به اخذ مجوز فضاي تبلیغاتي خود توجه كنند. در 
چند سال اخیر اين نوع اتفاقات بارها پیش آمده كه 
پوستر يا تبلیغ خاصي در فضاي رسمي يا مجازي 
بدون مجوز منتشر شده و تبعات منفي داشته است. 
خواهش من از گروه هاي نمايشي اين است با توجه 
به تدوين آيین نامه تبلیغات نمايش و ضوابط شوراي 

نظارت، حتماً به اين موضوع مهم توجه كنند. 
    كانون كارگردانان عليه تئاتر تجاري

اما رويكرد تجاري در تئاتر محل مجادالت زيادي 
در اين عرصه شده اس��ت. دو روز پیش تئاتر شهر 
در حالي محل بحث بر سر سازمان شدن يا نشدن 
تئاتر بود ك��ه در آن برخي از تجاري ش��دن تئاتر 
گاليه مي كردند.  سالن كنفرانس تئاتر شهر میزبان 
نشس��تي با موضوع »از تئاتر دولتي تا س��ازمان 
تئاتر« بود؛ موضوعي قديمي ك��ه گويا بار ديگر با 
مطرح شدن شبهاتي مبني بر قدرت صنف و رفتار 
سنديكايي و البته نس��بت هنرمند با دولت، مورد 
توجه كانون كارگردانان خانه تئاتر قرار گرفته است. 
تسنیم در اين باره مي نويسد: نشست از تئاتر دولتي 
تا سازمان تئاتر به داليلي جلسه جذابي به حساب 
مي آمد چراكه گفته ه��ا و حرف هايي كه از طرف 
برخي از سخنرانان شنیده شد، در كنار اظهارنظر 
برخي مخاطبان نشان مي داد چرا وضعیت كنوني 
تئاتر در نقطه كنوني حساسیت برانگیز شده است. 
لحن بیشتر افراد حاضر در سالن به نحوي بود كه 
سهم عمده بازار تئاتر در »چنگال تئاتر تجاري« 

چندان خوشحال كننده نیس��ت. آنان بر اين باور 
بودند كه تئاتر ديگ��ر آن زهر انتقادي س��ابقش 
را ندارد و تئاتر امروز هیچ نس��بتي ب��ا رويدادها و 
واقعیت هاي روز ايران ن��دارد، توانايي برانگیختن 
انديشه را ندارد و نمي تواند كنش��ي در میان اين 

اجتماع ايراني ايجاد كند. 
رضا حداد، آروند دشت آراي، اصغر دشتي در كنار 
شكرخدا گودرزي س��خنرانان اين نشست بودند؛ 
نشستي كه با حاشیه اي كوچك آغاز شد. در حالي 
كه قرار بود قطب الدين صادقي يكي از سخنرانان 
اين نشس��ت باش��د، ناگهان با اعالم آنكه داوري 
جشنواره اي اس��تاني را پذيرفته است، از آمدن به 
اين نشست سر باز زد تا در نهايت شكرخدا گودرزي 
جايگزين او شود. در اين نشست كه نزديك به سه 
ساعت طول كشید صحبت هاي بسیاري رد و بدل 
شد كه عمده آن توافق بر حذف دولت از مديريت 
تئاتر و س��پردن آن به هنرمندان، تقويت صنف و 
اس��تقالل آن از دولت و در نهايت حمايت دولت 
از تولید به جاي نظارت بود. در اين نشست شهرام 
گیل آبادي در مقام مديرعامل خانه تئاتر نیز وارد 
بحث شد و برخي از گفته ها را به چالش كشید تا 
موضوعات مطرح ش��ده وارد فاز مجادله گرانه اي 
شود. اما جذاب ترين بخش ماجرا زماني آغاز شد 
كه بخشي از سخنرانان تئاتر تجاري را آفت تئاتر 
نامیدند و از مرگ تئاتر سخن گفتند و اين در حالي 
بود كه شخصي چون رضا حداد كسي بود كه پاي 
مهناز افش��ار و رضا يزداني را به تئاتر باز و شرايط 
را براي درآمد بیشتر فراهم كردند. اگرچه برخي 
معتقدند در رويه اين كارگردانان نسبت بازيگران 
غیرتئاتري و تئاتري در مسائل حرفه اي تئاتر برابر 
بوده است اما به خوبي مي توان شب هايي را به ياد 
آورد كه تماشاگران براي يك امضا يا عكس در برابر 

ايرانشهر صف مي كشیدند. 
در س��وي ديگر ش��هرام گیل آب��ادي نی��ز يكي از 
بفروش هاي سال گذشته بوده است كه از قضا او نیز 
در ايرانشهر كار را آغاز كرد و در شهرزاد پرونده اثرش 
را بس��ت. اگرچه در آثار رضا حداد ردپايي از تئاتر 
تجربي ديده مي شود اما در آنجا نیز تجربه را كسي 
كسب مي كند كه از موضوع تجربه خارج است. هر 
چند آخرين كارهاي رضا حداد در سال هاي اخیر 
نمايش هايي براي اجرا در خارج از كشور و با حضور 
بازيگران مشهور بوده اس��ت. به عبارتي ديگر وارد 
ش��دن به يك تجارت. آنچه مش��خص بود مشكل 
تئاتري ها در همان سالن كنفرانس ديده و شنیده 
مي شد و گويي قرار نبود نسلي از تئاتري ها اقرار كند 
كه درباره مديريت تئاتر و تعاملش با دولت اشتباه 
كرده است؛ تعاملي كه همواره به صورت انتقاد كردن 

و امتیاز گرفتن بوده است. 
به نظر مي رسد عرصه تئاتر بیش از ساير هنرها 
طي يكي دو سال اخیر دستخوش تحوالت بوده 
است؛ تحوالتي كه فراگیر شدن و توسعه ارتباطات 
در آن بي تاثیر نبوده است. اگر زماني نه چندان 
دور ساكنان مناطق شمالي شهر براي تماشاي 
تئاتر صرفاً مجبور بودند به مركز ش��هر مراجعه 
كنند تجاري سازي تئاتر سبب شده تا سالن هاي 
تئاتر به مناطق شمالي انتقال داده شوند و قیمت 
بلیت ها را نیز نظام عرضه و تقاضايي تعیین كند 
كه افس��ار آن بیش از همه به دس��ت بورژوازي 

افسارگسیخته هدايت مي شود.

گزارش »جوان« از تحوالت پرسرعت عرصه تئاتر و اقتضائات تازه در اين عرصه 

 عطش تجاري سازي تئاتر 
و معضل تيزرهاي بي مجوز

   نويد پارسا
 نمايش�گاه نقاش�ي هاي تهمين�ه ميالن�ي ب�ا عن�وان 
»فيلم هاي�ي ك�ه نس�اختم« ب�ه دليل كپ�ي ب�ودن آثار 
جنجال ب�ه پا ك�رد و كار ب�ه تعطيلي نمايش�گاه كش�يد. 
اين نمايش��گاه پیش از افتتاحیه با هشتگ »گالري جاي شما 
نیس��ت« مورد اعتراض نقاش��ان و هنرمندان جوان واقع شد، 
چراكه معتقد بودند شهرت س��لبريتي ها باعث مي شود در هر 
رش��ته اي گام بگذارند و بدون اينكه صالحیت الزم را داش��ته 
باشند، آثار خود را در آن رشته در معرض ديد عموم قرار دهند. 
دامنه اعتراض ها به روز افتتاحیه كش��یده شد و چند هنرمند 
جوان مقابل ورودي گالري ايس��تاده بودند و نمونه هايي از آثار 
هنري اساتید شاخص تجسمي را در دس��ت داشتند تا بدين 
صورت هنر واقعي را به مردم نشان دهند.  اعتراض ها در فضاي 
مجازي ادامه يافت و برخي كاربران دس��ت به افشاگري زده و 
میالني را به كپي  كاري محكوم كردن��د، از جمله كپي از خانم 
جني میلیهوف )JennyMeilihove( هنرمند روسي ساكن 
سرزمین هاي اشغالي. میالني در واكنش به اين اتهامات مدعي 
شد: »منكر تأثیر ناخودآگاه نقاشان سراسر جهان در كار خودم 
و ديگر هنرمندان اين رشته نیس��تم و بارها آنها را مطالعه و از 
 عقايد و  آثارش��ان تاثیر گرفته ام، اما براي اولین بار با اسم خانم

 Jenny Meilihove آشنا شدم.«
نظرات موافق و مخالف پاي پست هاي خانم كارگردان تمامي 
نداشت تا اينكه وي اعالم كرد: »من يك گالري نقاشي گذاشتم و 
جامعه جوان هنرهاي تجسمي در اعتراض به اينكه چرا گالري ها 

به جاي نمايش آثار آنها، نقاشي هاي مرا به نمايش گذاشته اند، 
آشوب كردند. روز افتتاحیه هم پاي پلیس به میان آمد! متأسفانه 
امروز كار به تهديد آتش زدن آثار هنري خود در مقابل گالري 
ايوان كردند. متأسفم كه اعالم كنم تا اطالع ثانوي گالري تعطیل 
است.« همه اينها باعث ش��د تا میالني نمايشگاهش را تعطیل 
كند. جالب اينكه »جني میلیهوف« در اس��توري اينستاگرام 
خود به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: يك فرد مشهور 
تصوير مرا كپي كرده و فروخته است و در استوري هاي بعدي از 
كنسل شدن نمايشگاه خبر داده و از بانیان تعطیلي آن قدرداني 
كرده است.تهمینه میالني در صفحه اينستاگرام گالري ايوان در 
مورد يك اثر كپي شده از جني میلیهوف ابراز تأسف و همچنین 
اعالم كرده بود كه هر گونه صدمه وارد شده را جبران مي كند. 
وي همچنین در مورد مس��ئول گالري ايوان و افرادي كه او را 
متهم به كسب درآمد مي كنند، بیان كرده كه همه عوايد اين 

نمايشگاه به مصارف خیريه مي رسد!

 لغو نمايشگاه نقاشي هاي تهمينه ميالني 
به دليل كپي بودن آثار!

 مدعی العموم كجاست
با اين سريال مستهجن جنسی مجوز دار؟!

در اوايل قس�مت يكم س�ريال »ممنوعه«، چند دختر و 
پس�ر جوان را مي بينيم كه در وياليي در ش�مال كشور 
مش�غول بازي هس�تند؛ ورق هاي بازي بين افراد پخش 
مي شود، در اين بخش حاكم كه پس�ري از اعضاي گروه 
است حكم مي كند شماره ۳ و ۵ بايد امشب باهم بخوابند! 
اين روزها حال و هواي فرهنگ به همان اندازه وخیم اس��ت 
كه حال و هواي اقتصاد! محصوالت فرهنگي بیش از پیش به 
سمت ابتذال مي رود و مسئوالن و مديران وزارت ارشاد گويا در 
خواب عمیقي به سر مي برند. محصوالت سینمايي در افزايش 
فضاي اروتیك و ديالوگ هاي مبتذل از هم سبقت مي گیرند 
و در ش��بكه نمايش خانگي، محصوالت منتشر شده، سبك 
زندگي مبتذل را به مخاطبانش��ان ارائه مي دهند و گويا ديگر 
هیچ نهادي هم متولي حفظ و صیانت از حريم خانواده نیست. 
در همین راستا سريال جديدي از ش��بكه نمايش خانگي در 
حال پخش است كه سطح ابتذال در آن را شايد بتوان در نوع 
خود بي سابقه دانست. آنچه در ادامه می آيد گزارشی است كه 

رجانیوز درباره اين سريال نوشته است:
 »ممنوعه« نام سريال جديد نمايش خانگي است كه تا به حال دو 
قسمت آن توزيع شده و قرار است قسمت هاي بعدي اين مجموعه 
نیز به صورت هفته اي به دس��ت مخاطبانش برسد. در خالصه 
داستان اين مجموعه آمده است: »ممنوعه« داستان سه نسل را 
به صورت همزمان و پیوسته روايت مي كند، از دغدغه هاي امروز 

جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگي و اجتماعي...
نكته قابل توجه اين است كه سازندگان اين مجموعه با بیان اين 
گزاره كه دارند مسائل و آسیب هاي اجتماعي را مورد بررسي 
قرار مي دهند، هر چه را دلشان مي خواهد، براي فروش بیشتر به 
مبتذل ترين شكل به تصوير مي كشند. اين ادعا زماني روشن تر 
مي شود كه مدير تولید اين سريال در مصاحبه با روزنامه جام جم 
نكته قابل تأملي را به زبان مي آورد، او در پاسخ به سؤال هاي جام 
جم نسبت به جنسي و مبتذل بودن سريال پاسخ هاي متفاوتي 
مي دهد و در آخر از خبرنگار جام جم مي خواهد كه درباره آنها 
خوب بنويسد و در ادامه مي گويد: »براي اينكه اين صنعت زنده 
بماند بايد بفروشیم. هر قدر فروش بد باشد و پايین تر بیايد، اين 

صنعت هم زمین خواهد خورد.«!
از همین جمله مي ش��ود فهمید كه اين حجم از ابتذال در 
سريال از كجا آب مي خورد؛ تولیدكنندگان اين مجموعه به 
دنبال افزايش مخاطب و فروش بیشتر هستند و چه چیزي 
جذاب تر و بفروش تر از مدل سريال هاي تركیه اي و مبتذل. 
نكته جالب اين است كه مدير تولید اين سريال در پاسخ به اين 

سؤال جام جم كه اين صحنه ترويج رابطه ضربدري و ابتذال است، 
مي گويد: »خب مگر بعدش را ديده ايم؟! انجام كار را ديده ايم؟«!

گويا ابتذال از منظر مدير تولید اين س��ريال تنها به تصوير 
كشیدن رابطه  جنسي است و بیان اين مسائل و عادي سازي 

اين مدل از زندگي ابتذال به حساب نمي آيد!
در بخش هاي ديگر قسمت اول اين مجموعه شاهد استفاده 
متعدد از مواد مخدر و مشروبات الكلي هستیم. شايد بتوان 
قس��مت اول اين مجموعه را برپايه س��كس، مواد مخدر و 
مشروبات الكلي تعريف كرد. اس��تفاده از كلمات و حركات 
اروتیك و بي بندوباري اعضاي گروه به قدري زياد است كه به 
نظر مي رسد اين سريال بیش از بقیه آثار مبتذل ساخته شده 

از خط قرمزها عبور كرده است. 
س��ؤالي كه به ذهن متبادر مي ش��ود اين اس��ت كه وزارت 
ارش��اد دقیقاً دارد چ��ه كار مي كند!؟ و اين س��ريال بر چه 
اساسي مجوز انتشار گرفته است؟ مگر وظیفه وزارت ارشاد 
جمهوري اس��المي ممانعت از تولید و انتش��ار محصوالتي 
نیس��ت كه واضحاً مصداق فس��اد و ترويج فحشا هستند؟ 
جالب است كه با اين حال، حسین پارسايي مديركل دفتر 
نمايش خانگي، مس��تند و كوتاه وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي از پشت صحنه اين س��ريال مبتذل بازديد كرده و 
با عوامل آن به گفت وگو نشسته است. آنچه از ظاهر ماجرا 
برمي آيد مديران وزارت ارش��اد در جريان كامل تولید اين 
محصول ضدفرهنگي بوده اند و با اين اوصاف بازهم جلوي 
انتشار آن را نگرفته اند. بايد پرسید اگر وزارت ارشاد متولي 
صیانت از فرهنگ ايراني- اسالمي جامعه نباشد از چه نهادي 
بايد چنین توقعي داشت؟ انتشار اين محصوالت مبتذل كه 
مروج زندگي مدرن و بي قید و بند هستند، قطعاً صدماتي را 
به بدنه جامعه و قشر نوجوان و جوان وارد مي كنند كه شايد 

نتوان به اين سادگي ها آنها را ترمیم كرد.

حكمت67

از بخش�ش اندك ش�رم مدار 

كه محروم كردن، از آن كمتر 

است.

سيدمهدي شجاعي عنوان كرد

سياستگذاران فرهنگي مخالف آگاهي مردم و جامعه هستند

   مصطفي محمدي
سيد مهدي شجاعي با طرح اين گزاره كه امروز سياستگذاران 
فرهنگي، عامدانه مقصد را »تركستان« اعالم كرده اند علت 
چنين اقدام�ي را مخالفت آنها با آگاه ش�دن مردم مي داند. 
يكي از نويسندگاني كه نگاه اجتماعي و نگاه فرهنگي توأمان در آثار 
و اظهاراتش موج مي زند، س��ید مهدي شجاعي اس��ت. شجاعي در 
سال هاي گذشته با نگارش آثار متعددي همواره نقد خود به مسائل و 
مصائب فرهنگي كشور را بیان كرده است. شايد همین مباحث سبب 
شده تا شجاعي از يك نويسنده صرفاً ديني به منتقدي اجتماعي و نیز 
نويسنده اي مردمي تبديل شود. وي كه در سال هاي گذشته وضعیت 
فرهنگي جامعه را رو به اضمحالل ارزيابي كرده بود، در گفت و گو با 
تسنیم به تبیین اين مسئله پرداخت. ش��جاعي با تأكید بر اينكه من 
پارسال گفتم اين اتفاقاتي كه در حال رخ دادن است، جامعه ما را به 
سمت اضمحالل و قهقراي فرهنگي مي برد ، مي گويد: من اين موضوع 
را گفتم اما اكنون مي گويم اين اتفاق كاماًل طراحي شده رخ مي دهد، 

يعني اينكه اگر ما به مسئوالن گفتیم اين مسیر اشتباه است و سر از 
تركستان درمي آوريد، اكنون متوجه شديم كه مسئوالن خود مقصد را 
تركستان اعالم كرده اند ، اين فاجعه عمیق تر است، زماني ما مي گفتیم 
سیاستگذاران فرهنگي تالش كنید سطح مطالعه در جامعه ارتقا يابد، 
اكنون آنچه مي بینیم اين است كه دوست ندارند مردم كتاب بخوانند و 
مخالف آگاه شدن مردم هستند. ما گفتیم به مردم دروغ نگويید، اعتماد 
مردم از خود را سلب نكنید، ولي گوش نمي كردند و اكنون عوارض آن 
را شاهد هستیم . اين نويسنده مي گويد: در بسیاري از كشورهاي دنیا 
وقتي بحراني پیش مي آيد، يك مسئول توضیحي مي دهد، تب آرام 
مي شود و جامعه به جاي خود بازمي گردد، اما اينجا بعد از وعده يك 
مقام مسئول براي بهتر شدن اوضاع مي بینیم كه ملت براي خريد دالر 
بیشتر هجوم مي برند، اين فاجعه است، يك زماني براي اينكه امروز 
بگذرد به مردم دروغ گفتیم، اما امروز اين اعتماد س��لب شده است، 
اعتماد مهم ترين سرمايه حكومت اس��ت وقتي خرج شود، جا براي 
امر ديگري باقي نمي ماند. شجاعي با اشاره به اينكه فرهنگ به مفهوم 
گسترده فرهنگ مدنظر ماست، اظهار مي دارد: در بخش هاي مختلف 
نقاط جدي ما در فرهنگ در سیاستگذاري ها آسیب ديده است، االن 
مسئله ما مسئله كتاب نیست ، جهت گیري اين است كه مردم هر چه 
بیشتر بفهمند، بهتر مطالبه دارند. بهتر اين است كه راه هاي آگاهي 
مردم را ببنديم، اين حركت ها موفق نخواهد بود ولي در كوتاه مدت 
جواب مي دهد، اين آتش زير خاكستر است، ما وقتي براي شعور يك 
ملت محدوديت ايجاد مي كنیم و مي گويیم بايد كتابي را بخواني كه من 
مي گويم، فیلمي را ببیني كه من مي گويم، اينكه اقلیتي براي جامعه 

فرهیخته تصمیم بگیرد دوام نمي آورد و زيان مي كنیم.

خواننده خبرساز باالخره مجاز شد! 
خواننده خبرساز س�ال هاي گذشته سرانجام توانس�ت مجوز فعاليت هاي 
رسمي خود را بگيرد و به صورت رسمي به چرخه خواننده هاي مجاز بپيوندد. 
حامد زماني كه پیش تر آثار زيادي از او در فضاهاي عمدتاً اجتماعي و سیاسي در 
رسانه هاي مختلف منتشر شده بود، با اخذ همه مجوزهاي الزم به صورت رسمي 
وارد بازار موسیقي در كشور شد و نخستین تك آهنگ رسمي خود را در حال و 

هوايي متفاوت از آنچه از او سراغ داشته ايم، منتشر كرد. 
تك آهنگ »ولوله« نخستین اثر رس��مي اين خواننده كه با تنظیمي از كوشان 
حداد و شعر خود حامد زماني تهیه و تولید شده در اختیار دوستداران اين خواننده 

قرار گرفته است. 
حامد زماني درباره نخس��تین اثر رس��مي خود و ورودش به فضاي مجازي بازار 
موسیقي در كشور معتقد است: »تك آهنگ ولوله يك اثر فولكلورِ شاِد غیِر سیاسي 
ا ست با شعري از خودم و تنظیم متفاوت از كوشان حداد كه اولین اثر منتشر شده  
من بعد از تقريباً يك سال و اندي سكوت اس��ت. آثار جديدي را تولید كرده ام و 
»ولوله« به نوعي نخستین اثر از آن مجموعه جديد است. امروز آغاز دوباره فصل 
جديد فعالیت هاي من است و قطعاً در مس��یري كه انتخاب كرده ام، بسیاري را 
متحیر خواهم كرد.« وي در پاسخ به اين سؤال كه تفاوت فضاهايي كه در اثر جديد 
خود تجربه كرده با فضاي قبلي كارهايش چیست، گفت: صحبت در اين زمینه را 
به فضاي ديگري موكول مي كنم. حرف هاي زيادي براي گفتن دارم و به زودي در 

اين باره مفصل سخن خواهم گفت. 
حامد زماني در سال هاي گذشته با انتش��ار آثاري در فضاي اجتماعي و سیاسي 

خبرساز شد و پخش آثار متفاوتش در اين سال ها باعث شد به شهرت برسد. 
تك آهنگ »ولوله« با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي انتشار 

در اختیار رسانه هاي رسمي قرار گرفته است.

برج آزادي به »دست آفريده هاي 
عاشورايي« مزين مي شود

نمايشگاه »دست آفريده هاي عاشورايي« از ۲۰ تا ۲6 شهريور 
ماه و همزمان با آغاز ماه محرم در برج آزادي برگزار مي شود. 
به گزارش فارس، نعمت اهلل پايان رئیس مجموعه فرهنگي- هنري 
برج آزادي با اعالم اين خبر گفت: فرهنگسراي رويش با مشاركت 
اداره كل میراث فرهنگي معاونت صنايع دس��تي استان تهران و 

مجموعه برج آزادي اين نمايشگاه را برگزار مي كند. 
وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و جايگاه ويژه اين 
ايام در فرهنگ ايراني و اسالمي ما و با هدف گسترش فرهنگ 
و هنر ايراني و آشنايي بیش��تر هموطنان با فرهنگ عاشورايي 
برگزاري چنین نمايشگاهي ضرورت دارد و ما سال گذشته هم 
اين نمايشگاه را برگزار كرديم. امسال نیز در دهه اول ماه محرم 
نمايشگاه صنايع دستي و هنري محرم و عاشورا در قالب َعلَم، 
كتل و اجراي تعزيه خواني، ارائه محصوالت فرهنگي، نگارگذر با 
موضوع محرم و اجراي ورك شاپ هاي هنري، در ويژه برنامه اي 
با عنوان »دس��ت آفريده هاي عاش��ورايي« را برگزار خواهیم 
كرد. نمايش��گاه »دست آفريده هاي عاش��ورايي« از 20 تا 26 
شهريور در نگارخانه آيینه مجموعه برج آزادي برگزار مي شود 
و عالقه مندان مي توانند همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 9 تا 

17 از آن بازديد كنند. 
...........................................................................................................

 آيين شيرخوارگان حسيني 
در مصالي امام خميني)ره( برپا مي شود

بزرگداش�ت مق�ام حض�رت عل�ي اصغ�ر)ع( ب�ا حض�ور 
ش�يرخوارگان عاش�ورايي و م�ادران آنه�ا در شبس�تان 
اصل�ي مص�الي ام�ام خمين�ي)ره( برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش تس��نیم، آيین بزرگداشت مقام حضرت علي اصغر)ع( 
همچون سال هاي گذشته روز جمعه چهارم محرم، مصادف با 23 
شهريورماه از ساعت 8:30 صبح با حضور شیرخوارگان عاشورايي 
و مادران آنها در شبستان اصلي مصالي امام خمیني)ره( برگزار 
مي شود. به اطالع مي رساند جزئیات اين برنامه كه با حضور جمعي 
از خانواده شهداي انقالب اسالمي، دفاع مقدس و مدافع حرم برگزار 
مي شود، روز اول ماه محرم از طريق س��ايت مصلي، رسانه ملي، 

خبرگزاري ها و جرايد منتشر مي شود. 
مصالي امام خمیني)ره( در مراس��م امس��ال، ش��رايط حضور 
پدران را نیز فراهم كرده و شبس��تان ش��رقي مصلي به همین 
منظور ت��دارك ديده ش��ده اس��ت. بر پاي��ه گزارش س��ايت 
مصالي ام��ام خمین��ي)ره( اخب��ار مرتب��ط ب��ا فعالیت هاي 
متن��وع مصل��ي صرف��اً از طري��ق س��ايت مصلي به نش��اني

 

 www. musalla. ir و از ط��رف رواب��ط عموم��ي مجموعه 
اطالع رساني مي شود. 

اصحاب رسانه در صورت نیاز به پیگیري موضوعات مرتبط و اطالع 
از آخرين رخدادهاي مصلي نیز مي توانند با شماره 88176052، 

دفتر روابط عمومي مصلي تماس بگیرند.
...........................................................................................................

 بيژن بيرنگ: اسپانسرها 
با »پول« رياست مي كنند

كارگردان سريال »خانه سبز« در نقد اسپانسرمحور شدن 
برنامه هاي تلويزيون معتقد است، اين اسپانسرها چون 
بخشي از بودجه تلويزيون را تأمين مي كنند به نوعي بر 

آن رياست هم دارند. 
به گزارش مهر، بیژن بیرنگ برنامه س��از و كارگردان تلويزيون 
درباره فراگیري برنامه هاي اسپانس��رمحور در تلويزيون گفت: 
پشتیباني مالي بیشتر اين برنامه ها در اختیار اپلیكیشن ها قرار 
گرفته و شما به عنوان مخاطب نیز مجبوريد با اين اپلیكیشن ها 
در ارتباط باش��ید. وي درباره رويكرد برنامه ه��ا كه تحت تاثیر 
اسپانسرها قرار مي گیرند، اظهار كرد: همیشه يادمان باشد آن 
كسي كه پول مي دهد رئیس است و وقتي شما از اسپانسر بودجه 
خود را دريافت مي كنید آن اسپانسر رئیس شما مي شود. زماني 
كه ما در تلويزيون كار مي كرديم، سازمان صداوسیما بودجه را 
مي داد و او رئیس بود ولي درحال حاضر كه اين سازمان پولي 

ندارد اسپانسرها صاحب برنامه ها شده اند. 
وي با اشاره به تبلیغات بي رويه اسپانس��رها در برنامه ها اظهار 
كرد: مش��كل اين است كه اين اسپانس��رها تبلیغات خود را به 
درون برنامه ها وارد كرده اند و بايد سازوكاري مي بود كه تبلیغات 
برنامه ها در ابتدا يا انتهاي برنامه ها پخش مي شد و به اين ترتیب 

اسپانسرها هستند كه برنامه را مي سازند نه تلويزيون.

مرتضي ذاكر     دیده بان

س��اخت تي��زر تبليغات��ي ب��راي 
تئاتر پي��ش از اين امر مرس��ومي 
نبود،  اما تيزرس��ازي در تئاتر اين 
روزها با س��رعت و رغب��ت زيادي 
در ميان اهالي تئاتر دنبال مي شود


