
گزارش

هنرجویان بازیگری 
در »عمارت قدیمی« جمع شدند

نمایش »عمــارت قدیمی« به کارگردانی ســعید 
داخ که براساس داســتان های کوتاه ریموند کارور 
به نگارش درآمده اســت، در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه است.
ســعید داخ بازیگر تئاتــر، ســینما و تلویزیون و 
کارگردان و طراح تئاتر با اشــاره به اجرای نمایش 
»عمارت قدیمی« در پردیس تئاتر شــهرزاد عنوان 
کرد که این اثر نمایشی براساس داستان های کوتاه 
ریموند کارور نویسنده و شاعر سرشناس آمریکایی 

به نگارش درآمده است.
داخ در گفتگــوی کوتاهــی با مهر دربــاره اجرای 
تازه ترین نمایشــش گفت: از اول خرداد ماه نمایش 
»عمــارت قدیمی« را در پردیس تئاتر شــهرزاد به 
صحنه بــرده ام. این نمایش نیــز مانند کار قبلی ام 
»اصوات سرگردان« توسط هنرجویان بازیگری اجرا 
می شود و تا ۲۵ خرداد ماه در سالن شماره ۳ پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد بود. بازیگر سریال 
»آقازاده« دربــاره ویژگی های متن توضیح داد: این 
نمایش اثری اجتماعی است و براساس داستان هایی 
از ریموند کارور توسط حمیدرضا نعیمی به زیبایی 
به نمایشــنامه تبدیل شده است. داستان های کارور 
بــه زندگی طبقات پایین در آمریــکا می پردازد که 
این نمایشــنامه نیز در راســتای همیــن مضامین 
نوشــته شده است. مهرداد طهماسبی، هلن نقی لو، 
فاطمه یونسی، ساینا رضا نژاد، عماد آلبوشوکه، سودا 
همرنگ، احسان راد، میچکا خدابنده لو، زهرا سزاوار، 
شــادی ســعید خو، درســا مهری، الیاس بهرامی، 
محمدرضا شجاعی بازیگران این اثر نمایشی هستند 
که تا ۲۵ خرداد ساعت ۱۹ در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه است.

مجری »اعجوبه ها« عزادار شد
محمدرضــا باقری از وقوع ســانحه رانندگی برای 

حامد سلطانی، مجری برنامه اعجوبه ها خبر داد.
تلویزیونــی  برنامــه  حامــد ســلطانی، مجــری 
»اعجوبه ها« شبکه سه سیما دچار سانحه رانندگی 
شد. این حادثه بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری 
ام وی ام در کیلومتــر 6۵ محور خور به طبس رخ 
داد. در این حادثه همســر و پســر یک سال و نیم 
آقای سلطانی جان خود را از دست دادند. همچنین 
دختر 8 ساله اش دچار شکســتگی شده و خود او 
جراحت پیدا کرد که دربیمارســتان بستری  است.

حامد ســلطانی و دختر 8 ســاله اش به بیمارستان 
آفتاب هشتم خور منتقل شده و برای ادامه درمان 

به اصفهان اعزام شدند.

آغاز پخش یک سریال جدید از امروز
پخش سریال »مستوران« به کارگردانی سیدجمال 
سیدحاتمی و مسعود آب پرور و تهیه کنندگی عطا 
پناهی، از امروز ۱6 خرداد ماه ساعت ۲۲ در شبکه 

یک سیما آغاز خواهد شد.
تصوبربرداری »مســتوران« در بیش از ۱۳ لوکیشن 
مختلف انجام شد و فصل نخست این سریال در ۲6 
قسمت و با نگاهی به داستان های کهن ایرانی ساخته 
شده اســت. حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، رویا 
میرعلمی، بیژن بنفشه خواه، الهام جعفرنژاد، عیسی 
یوســفی پور، رابعه اســکویی، صفا آقاجانی، مزدک 
رســتمی، رســول نقوی، حامد محمــودی، یداهلل 
شادمانی، جواد انصافی، قربان نجفی، محمد اشکانفر، 
حمیدرضــا معدنکن، الهه خادمی، عبدالرضا نصاری 
و علی دهکــردی از جمله بازیگرانی اند که در فصل 
نخست »مســتوران« مقابل دوربین قرار گرفته اند.

تازه تریــن محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج 
برگرفته از قصه های کهن ایرانی است و مجری طرح 

این مجموعه »استودیو بادبان« است.

 فروش صنایع دستی زنان 
سرپرست خانوار در خانه هنرمندان 

نمایش و فروش »صنایع دســتی بلوچســتان« در 
خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

نمایشــگاه »صنایع دستی بلوچســتان« به همت 
عــادل صیاد اربابی در خانه هنرمندان ایران برگزار 
آثار سوزن دوزی،  می شــود.این نمایشگاه شــامل 
ســبدهای  حصیــری، قالی بلوچی و... اســت. آثار 
نمایشگاه صنایع دســتی بلوچستان عمدتاً حاصل 
کار زنان سرپرســت خانوار و افراد بدون شناسنامه 
سیستان و بلوچستان اســت. این نمایشگاه از ۱6 
تــا ۲۳ خردادماه برگزار می شــود و آثار به نمایش 

درآمده در آن قابلیت فروش نیز دارد.

 مهدی صباغی
بر اثر سکته مغزی درگذشت

مهدی صباغی بازیگر رادیو و تلویزیون و سینما که 
چند ماهی در بستر بیماری بود، درگذشت.

مهــدی صباغی بازیگر رادیو و تلویزیون ۱۲ خرداد 
ماه بر اثر ســکته مغزی درگذشت. مهدی صباغی 
در یک ســال اخیر دچار بیماری آلزایمر شده بود 
و در بســتر بیماری بود او چنــد ماهی بود که در 
هیچیک از برنامه های رادیویی و نمایشی نتوانسته 
بود حضور داشته باشد. همســر این بازیگر درباره 
درگذشت وی به مهر بیان کرد: او حالش نامساعد 
شد، به بیمارســتان شریعتی ماهدشت کرج بردیم 
و در بیمارســتان بر اثر ســکته مغزی درگذشت.

صباغــی بازیگر مشــهدی اســت کــه در فیلم و 
سریال های مختلفی به ایفای نقش پرداخته بود که 
از جمله ســریال های او می توان به »راه بی پایان« 
به کارگردانی اســعدیان و »پلیس جوان« ساخته 

سیروس مقدم اشاره کرد.

اخبــــار

کیانا تصدیق مقــدم  تاکنون تعــدادی از کارگردانان 
کشورمان، داستان زندگی امام خمینی)ره( را روایت کردند؛ 
برخی شخصیت سیاســی امام و عده ای دیگر ویژگی های 

اخالقی اش را مورد توجه قرار دادند.
از گذشــته تاکنون معرفی شخصیت های برجسته تاریخی 
در جهان درقالب آثار نمایشی، مورد توجه فیلمسازان قرار 
داشــته اســت. نهادهای فرهنگی در کشورهای مختلف با 
بهره گیری از زندگینامه این افراد فیلم، ســریال و مستند 
تولیــد می کنند. یکی از شــخصیت های بزرگ تاریخی در 
ایران، امام خمینی)ره( اســت که بعید می دانم کسی باشد 
که نامش را در جهان نشــنیده باشــد. تاکنون تعدادی از 
کارگردانان کشورمان، داســتان زندگی امام خمینی)ره( را 
روایت کردند؛ برخی شخصیت سیاسی امام و عده ای دیگر 
ویژگی هــای اخالقی اش را مورد توجه قــرار دادند. روایت 
زندگی افراد برجســته و موثر در شکل گیری تاریخ، بیانگر 
هویت هر کشور اســت، به همین دلیل فیلمسازان تالش 
می کنند با تولید آثار فاخر درقالب آثار نمایشــی این تاریخ 
را برای نســل های بعد حفظ کنند. البته دیدن حال وهوای 
تاریخ معاصر درقالب فیلم و سریال، برای هر سنی می تواند 
جذابیت خاصی داشــته باشــد. با وجود اینکه تاکنون آثار 
گوناگونــی از دوران مختلف زندگی امام خمینی)ره( تولید 
شده است هیچ کدام نتوانســته اند این شخصیت برجسته 
را در ســطح جهانی به خوبی معرفی کنند و فیلمســازان 
می توانند آثار فاخری در زمینه معرفی شخصیت امام برای 
نسل های بعد تولید کنند. در ادامه بعضی از آثاری را که با 
موضوع زندگی امام خمینی)ره( تولید شدند معرفی کردیم.

»فرزند صبح«/ بهروز افخمی
تولیــد فیلم »فرزند صبح« بــه کارگردانی بهروز افخمی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شــرف الدین از ســال۱۳8۳ آغاز 
شــد و اولین بار در بیست  ونهمین جشــنواره فیلم فجر در 
ســال۱۳8۹ به نمایــش درآمد. »فرزند صبــح« به دوران 
کودکــی امام خمینی)ره( و بخشــی از دســتگیری او در 
۱۵خردادماه ســال۱۳4۲ می پردازد. پــس از نمایش این 
فیلم در جشــنواره فجر کیفیت پایین این اثر حاشیه  های 
زیادی را به همراه داشت و حتی صدای اعتراض کارگردان 
را هــم بلند کرد، چون به گفته خــودش، فیلم در نبود او 
تدوین و به جشــنواره ارائه شــده بود. حاال پس از گذشت 
۱۲ســال، نســخه  ای از آن با تایید کارگردان آماده اکران 
عمومی شده است. »فرزند صبح« قرار بود همزمان با رحلت 
امام خمینی)ره( در نیمه خرداد ماه۱40۱ در ســینماها به 
نمایش درآید، اما به نظر می رسد که هنوز شرایط اکران آن 
مهیا نیســت. افخمی در سال۱۳8۹ نامه ای نوشت و در آن 
دلیل ساخت فیلم با موضوع زندگی امام خمینی)ره( را بیان 
کرد. در متن این نامه آمده بود: »آنها که خمینی را دوست 
دارند می دانند که نســل جوان او را چندان نمی شناســد. 
اگرچه سایه او بر تمام دنیای امروز افتاده است و نگهبانان 
نظم نوین از آن ســایه بلند می ترسند اما نسل امروز ایران 
او را چنانکــه ما دیروزی ها فهمیده ایم درک نمی کنند. من 
۱۲سال پیش کوشش کردم احساس و دریافت خودم را از 
حضور و حیات و سال های اول مردی که دنیا را عوض کرد 
به فیلمنامه درآورم. این فیلمنامه را بچه های سیدمرتضی 
آوینی در موسســه روایت فتح خواندند و دوست داشتند و 

خواستند که به فیلم درآید اما آنها رفیق نیمه راه شدند و تا 
پایان کار نماندند و »فرزند صبح« به دست تهیه کنندگانی 

افتاد که فیلم را نابود کردند.«

»صنوبر«/ مجتبی راعی
فیلم »صنوبر« به کارگردانی مجتبی راعی در ســال۱۳80 
تولید و در ســال۱۳8۱ با نام »سال سخت در خمین« در 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و بعد از آن درقالب 
سریالی 6قســمتی از تلویزیون پخش شــد. راعی در این 
اثر به دوره نوجوانــی امام خمینی)ره( در بازه زمانی ۱۳ تا 
۱6سالگی می  پردازد. فیلم »صنوبر« تاکنون شرایط نمایش 
در ســینما ها را پیدا نکرده اســت و مخاطبــان با پخش 

تلویزیونی آن آشنا هستند.«
راعی در آن ســال ها در گفت وگویی با ایسنا درباره مراحل 
تولید این فیلم بیان کرده بود: »در ابتدا قرار بود یک فیلم 
ســینمایی درباره نوجوانی حضرت امام)ره( بسازم و به من 
گفتنــد چون بودجه ای که داریم زیاد نیســت و تلویزیون 
بخشی از هزینه  ها را می  دهد خیلی روی این کار ریز نشوم 
تا سریالی هم از آن ساخته شود و طی هفت ماه در بیابان ها 

با سختی زیاد »صنوبر« را ساختم.«
وی دربــاره زمان اکران این فیلم گفته بــود: »با توجه به 
اینکه فیلم دربــاره حضرت  امام )ره( بود بــا وجود اینکه 
کار کامل نشــده بود اصرار داشــتند فیلم در آن سال در 
جشنواره فجر حضور داشته باشد و من به سفر رفتم تا این 
کار را نکنــم، اما بعد فهمیــدم فیلم را بدون حضور من به 
جشنواره دادند. معتقدم نسخه سینمایی و سریال »صنوبر« 
نزدیک  ترین کار به زندگی حضرت امام)ره( است، چراکه ما 
بــرای تحقیق از مرادی  نیا که اهل خــود خمین بود، بهره 
گرفتیم و او با تمام کسانی که از هنگام بچگی امام را دیده 
بودند مصاحبه کرده بود و از شخصیت  های معاصری مانند 

کمره  ای تحقیقات زیادی انجام داده بود.«

*»آفتاب و زمین«/ جواد شمقدری
تولیــد ســریال »آفتاب و زمیــن« در اواخــر دهه70 به 
کارگردانــی جــواد شــمقدری و تهیه کنندگــی علیرضا 

سجادپور شــروع شد و در اوایل دهه80 از شبکه دو سیما 
پخش شد. »آفتاب و زمین« ابتدا دورانی از زندگی امام را 
نشان می دهد که پدرش با خوانین منطقه مبارزه می کند، 
سپس داســتان تولد امام روایت می شود. در آن زمان قرار 
بود سریال ادامه دار باشد و مقاطع بعد از تولد زندگی ایشان 
هم به تصویر کشــیده شــود، اما ادامه آن تاکنون ساخته 
نشده و این ســریال تنها دوران شش ماهگی امام را تصویر 
کرده است. در »آفتاب و زمین«، ولی اهلل مومنی، نقش پدر 
امام را ایفا می کند و علــت انتخاب وی برای این کاراکتر، 
چهره کمترشناخته شده و تسلط آن برای خواندن متون و 
خطابه  ها بود. این ســریال بارها درقالب فیلم سینمایی از 
شــبکه های تلویزیونی پخش شده است. »آفتاب و زمین« 

درقالب ۱۳قسمت تولید شده بود.
شــمقدری درباره پیشنهاد تولید این ســریال در سالروز 
تولد امام گفته بود: »یک سال قبل از صدمین سالگرد تولد 
امام)ره(، تصمیم گرفتم کاری را متناســب با این مناسبت 
بســازم و شــرایط زمانی و مکانی تولد ایشان را به تصویر 
بکشــم. این پیشــنهاد را به صورت کلی مطــرح کردم که 
در گام اول تولــد امام)ره( را بســازیم و پس از آن حوادث 
مختلفی که در زندگی امام روی داده را به تصویر بکشــیم. 
قرار شــد تولد امام را به شکل مقدمه کار کنیم. تحقیقات 
را در ایــن زمینه تمام کردم و ســال بعد هم این مجموعه 

تحقیقات به شکل سریال »آفتاب و زمین« ارائه شد.«

*سریال »روح هللا«/ راما قویدل
ســریال »روح اهلل« بــه کارگردانی راما قویدل و ســیامک 
صرافت در ۱۳قسمت برای شبکه دو سیما تولید شد. هفت 
قســمت اول آن در ایام دهه فجر ســال۱۳۹۱ پخش شد، 
اما قســمت های بعدی آن به دلیل مشــکالت مالی متوقف 
شد. سال۱۳۹۲ در آستانه ایام ارتحال امام)ره( قسمت های 
تازه آن پخش شد. سعید نعمت اهلل فیلمنامه این سریال را 
براســاس خاطراتی که در کتاب های مختلف از امام نوشته 
شــده بود به نگارش درآورد. محمد کاســبی و انوشیروان 
ارجمند در این ســریال ایفای نقش کــرده بودند. در این 
ســریال به ویژگی های اخالقی امام اعم از همســایه  داری، 

رعایت حق النــاس، مهربانی، صرفه  جویی، توجه به مطالعه 
و عدالت اشاره می شــود که در بازنمایی خاطره  ای واقعی 
از افراد، روایت شده است. یکی از موضوعات قابل توجه در 
سریال »روح اهلل« این است که بازیگری در آن وجود ندارد 
که بخواهد نقش امام را بازی کند، اما با ایفای نقش بازیگران 
دیگر و سکانس هایی که نشان می دهد کاراکترهای داستان 
به خانه امام می روند، حضور غیرفیزیکی امام در ســریال را 
نشان می دهند. درواقع کارگردان این سریال شخصیتی را 

برای ایفای نقش در کاراکتر امام انتخاب نکرده است.
راما قویــدل در مصاحبــه ای درباره پرداخــت به زندگی 
بنیانگذار انقالب در ســینما و تلویزیون گفته است: »فکر 
می  کنم مــن جزء معدود کارگردان هایی هســتم که دین 
خودم را نســبت به امام خمینی)ره( ادا کردم و موفق شدم 
سریالی پیرامون زندگی ایشان بســازم. »روح اهلل« سریال 
مورد عالقه من اســت و آن را بسیار دوست دارم. سریالی 
لطیف و شیرین که با زبانی شــاعرانه به موضوع خود می 
 پرداخت و غیرشــعاری بــود. به ویژه این کار را براســاس 

بازخوردهایی که گرفته ام بیشتر دوست دارم.«

*مستند »روح هللا «/ محمد دبوق
این اثر کامل ترین و جامع ترین مستند ساخته شده درباره 
امام خمینی)ره( اســت که در ۱0 قسمت به مقاطع مهم 
زندگی امام خمینی)ره( می پردازد. این مجموعه بر اساس 
مصاحبه هایــی از شــخصیت های بین المللی کشــورهای 
ایران، عراق، ترکیه، ســوریه، مصر، فلســطین، فرانســه و 
لبنان ساخته شده اســت و بیش از ۱0000 قطعه عکس 
و تصاویــر ناب تلویزیونی که بســیاری از آن ها برای اولین 
مرتبه نمایش داده شده اند، در ساخت آن به کار رفته است.

ســبک و ســیاق این اثر یادآور مســتندهای بین المللی 
شخصیت محوری است که معموال در آن ها جزییات کامل 
و جنبه های مختلف زندگی یک شخصیت مورد توجه قرار 
می گیرد. هر قســمت از این مجموعه یک موضوع مستقل 
دارد.مبــارزات خانوادگــی امام خمینــی)ره(، تربیت امام 
در کودکی، انقالب مشــروطه، روســتای خمین در جنگ 
جهانــی اول، ازدواج امام، ورود به عرصه سیاســی، دوران 
اول سلطنت محمدرضا پهلوی، رحلت آیت اهلل عبدالکریم 
حائری، پیگیری هجرت آیت اهلل بروجردی به قم، مقاومت 
امام در برابر رفرم، امــام در ترکیه، خطبه نماز جمعه امام 
به زبان ترکی، هراس الییک ها از نفوذ امام، انعقاد قرارداد 
۱۹7۵ الجزایر، شــهادت ســید مصطفی خمینی، امام در 
نوفل لوشــاتو، کشتار ۱7 شهریور، تشــکیل دولت موقت، 
فقــط جمهوری اســالمی، انتخاب اولیــن رییس جمهور، 
نخست وزیری رجایی، عزل بنی صدر، سوءقصد به آیت اهلل 
خامنه ای، فاجعه صبرا و شــتیال، پذیرش قطعنامه ۵۹8 از 
طرف امام)س(، عملیات مرصاد برخی از مقاطعی است که 
این اثر به آن می پردازد و در پایان نیز با یک جمع بندی به 

زمان حال می رسد.
مســتند روح اهلل اولین بار در ســال ۱۳86 از شــبکه سه 
ســیما پخش شد و در ســال های اخیر بارها تکرار داشته 
اســت. پژوهش دقیق و نگاه ریزبینانه حاکم بر ساخت این 
اثر، مســتند روح اهلل را به اثری با استانداردهای بین المللی 
تبدیل کرده که حتی برای مخاطبان غیر ایرانی هم جذاب 

و دیدنی است.
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امام خمینی)ره( در قاب چه فیلم هایی دیده شد؟

جنبش »می تو ایران« که علیه تجاوز و آزار زنان ســینماگر راه  افتاد، در روزهای 
اخیر با انتقاداتی مواجه شــد و برخی ســینماگران در حرکتی اعتراضی، امضای 
خود را پس گرفتند. به همین دلیل، این جنبش رویه جدیدی را در پیش گرفته 

است.
ماجرای جنبش »می تو ایران« از افشاگری یک دستیار کارگردان در اینستاگرام 
شروع شد. در واقع، ماجرا از خیلی پیش  از این آغاز شده بود؛ از افشاگری ها علیه 
»آیدین. ا« نقاش مشــهور، به ویژه پس از رکوردشکنی در حراج تهران. البته باز 
هم قبل تر از آن آغاز شد؛ جایی که ده ها دختر فارغ التحصیل دانشگاه تهران علیه 
فردی به نام »کیوان. ا« در فضای توئیتر افشــاگری کردند و تعداد روایات تجاوز 

به حدی زیاد شد که پلیس به ماجرا ورود و این فرد را دستگیر کرد.
پس از آن، جنبش می تو )MeToo( علیه سوءاستفاده و آزار جنسی در ایران هم 
با قوت ادامه یافت و هر از گاهی، روایت هایی جســته و گریخته از آزار و تعرض 
در فضای هنر، روزنامه نگاری و... منتشــر می شد تا اینکه در اولین روزهای قرن 
جدید، »ســمیه میرشمسی« دســتیار کارگردان نسبت به آزارهایی که از جانب 
بازیگر مشــهور »فرهاد. ا« حین فیلمبرداری یکی از آثار هاتف علیمردانی دیده 
بود، پرده برداشــت و این آغاز دومینوی می تو بود. این افشــاگری موجب شد تا 
جمعی از زنان دســت اندرکار ســینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این 
عرصه بیانیه ای صادر کنند. )+( پس از این بیانیه که 800 امضا داشــت، با رأی 
اکثریت این افراد هیأت ۵ نفره زنانه برای رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در 
ســینما شکل گرفت که هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله 

معتمد و مارال جیرانی بودند.
حضور ترانه علیدوســتی در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن و بیان سخنان 
سیاسی از یک سو و انتشار استوری از بازیگران فیلم »برادران لیال« و حضور دو 
تن از مردان متهم به آزارگری در این اســتوری، آغازگر انحراف در جنبش می تو 
بــود و برخی چنین تعبیر کردند که علیدوســتی برای جلب توجه افکار عمومی 

و به طمع دریافت جایزه از جشنواره کن، سردمداری جنبش می تو را می کند.

در همین حین و زمانی که حضور ســعید پورصمیمی بازیگر 7۹ ساله »برادران 
لیال« روی فرش قرمز کن، موجی از تمجیدها را به همراه داشت، کتایون ریاحی 
به گفته خودش بعد از ۲۵ ســال سکوت را شکست و مدعی تعرض پورصمیمی 

به او در خانه سینما شد.
الدن طباطبایــی بازیگــر مهاجرت کرده از کشــور هم ادعای مشــابهی درباره 
پورصمیمــی مطرح کرد. او البته بعداً درباره ادعــای خود توضیح داد که تماس 

فیزیکی در کار نبوده، فقط تعرض کالمی بوده است.

پس گرفتن برخی امضاها در واکنش به ادعاهای بدون سند
پس از ادعای کتایون ریاحی، تعدادی از زنان ســینماگر از جمله مستانه مهاجر، 
هنگامــه قاضیانی، پانته آ بهرام و هدی زین  العابدین در حرکتی اعتراضی، امضای 
خود را از بیانیه  مشــهور زنان ســینماگر پس گرفتند. انتقــاد آن ها به اتهام زنی 
به مردان ســینماگر بدون ارائه ســند و مدرک و پیش از اثبات جرم بود. برخی 
بازیگران هــم معتقد بودند که نهادهای ذی ربط نظیر خانه ســینما، ســازمان 

سینمایی و قوه قضائیه باید پیشقدم شوند و به این مسائل ورود کنند.
به عنوان نمونه، حمید فرخ نژاد در اعتراض به این شیوه از اتهام زنی بدون مدرک 
نوشــت: متهم با محکوم تفاوت دارد، هر حرکتی اگر قانون مند نباشــد منجر به 
فســاد می شــود، این که هرکس بتواند نام شــخصی را بدون اثبات جرم و بدون 
داشــتن شرایط دفاع، رســانه ای کند از ضعف های حرکتی است که می توانست 
مثبت باشد، این نوع عملکرد باعث رواج باج گیری و صدمه به اصل هدفی می شود 
که برای امنیت جامعه ما و در همه زمینه های شــغلی الزم است، لطفا هوشیارتر 

عمل کنید تــا این حرکت تبدیل به تفریح بیماران جنســی و باج گیران فضای 
مجازی نشــود، قانــون را محور قرار بدهیم اگر قصدمــان تبلیغ و یادآوری خود 

فراموش شده مان و احیانا باج خواهی نیست.
پانته آ بهرام، بازیگر سینما و تلویزیون هم گفت: من به یک بخش این حرکت در 
روزهای گذشته به شدت معترض هســتم و احساس می کنم جنبشی که داریم، 
در حال بدل شــدن به ضدخودش است. من متوجه نمی شوم اسم بردن از آدم ها 
به شــکل واضح و رودررو چه کمکی به جنبش ما خواهد کرد؟ قرار نیست چون 
آزار دیدیم، آزار بدهیم! قرار نیســت شبیه آدم های انتقام جو عمل کنیم. ما قرار 
نیســت روان دیگران را اعدام کنیم، چون خودمان آسیب دیدیم. از ابتدا هم قرار 
این نبود. ما می خواستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم. اسم بردن از آدم ها نه تنها 
کمکی به ماجرا نمی کند بلکه ما به جای همکاری، شــبیه آدم هایی می شویم که 
داریم مقابله می کنیم. خواهشــم این است که ماجرا را شخصی نکنید و بگذارید 

به شکل خصوصی تری مشکالت مان را حل کنیم.
ترانه علیدوستی هم در واکنش به متنی انتقادی با عنوان »ای کاش جا نمی زدید« 
نوشت: در حال انجام یک کار حقوقی ماندگار هستیم و هیچ حاشیه ای جلوی آن 
را نخواهد گرفت. اساسنامه ماه ها زمان می برد چون بر خالف واکنش ها و نقدهای 

اینستاگرامی، کاری هیجانی و یک شبه نیست.
به گزارش فارس در آخر اینکه به نظر می رســد جنبش می تو برای رســیدن به 
ســرمنزل مقصود و دور ماندن از قضاوت های طعنه آمیز، به جای افشاگری های 

بدون پشتوانه، باید به دنبال اقدامات قانونی باشند.
در آخرین بیانیه نمایندگان زنان ســینماگر هم این موضوع به چشــم می  خورد. 
آن ها تأکید کرده اند که به جای افشــاگری در حال تدوین یک آیین نامه هستند 
و نوشــته اند: ما از این به بعد هیچ روایتی را منتشــر نخواهیم کرد چون اساساً 
صالحیت راستی آزمایی و انتشار روایت ها را نداریم. ما همراه راویان خواهیم بود 
تا زمانی که شــکایت خود را به شکل مســتدل در کمیته ای که در حال طراحی 

سازوکار آن هستیم مطرح کنند.

 جنبش »می تو«، از ترانه علیدوستی
تا ریاحی و پورصمیمی

افزایش نجومی قیمت کنسرت ها 
و هنری که الکچری شده!

در حال حاضر اگر به ســایت های بلیط فروشی کنسرت ها 
ســر بزنید ِرنج قیمت بلیط های پاپ تهران عمدتا از ۱00 
هزار تومان شروع می شــود و سقف آنها حدود 4۳0 هزار 

تومان است.
بــا این حال در این بین، کنســرت های اندکی هم با بلیط 
۵00 هزار تومانی به چشــم می خــورد و به تازگی قیمت 
بلیط 6۹۵ هزار تومانی هم برای یک کنســرت نمایش به 

ثبت رسیده است که صدای برخی را درآورده!
این اتفاق، ســوال هایی را چنیــن به ذهن متبادر می کند 
که مگر قیمت گذاری کنســرت ها یک سقف ثابت ندارد؟ 

و اگــر دارد، دلیل این اختالف چیســت؟ آیا نهادی نباید 
بر قیمت گذاری های خودسرانه نظارت داشته باشد؟ و آیا 
اتفاقاتی از این دست، رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را به 
امــری الکچری بدل نمی کند که فاصله عموم مردم از آن 

روز به روز بیشتر شود؟
میــالد ماهــان راد تهیه کننــده موســیقی و مدیرعامل 
موسســه فرهنگی هنری لیما درباره این مســئله به ایسنا 
گفت: بر اساس شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اعضای 
صنف تهیه کنندگان آثار موســیقی، با مشــورت یکدیگر 
و کارشناســی و تحلیــل، قیمت گذاری بلیط هــا را انجام 
می دهنــد؛ حال اگــر قیمت گذاری برخی از کنســرت ها 
گران تر از ِرنج اصلی و خارج از عرف، تعیین شــود، بلیط ها 
به فروش نمی رود و عوامل آن کنســرت متضرر می شوند؛ 
البته چنین مــواردی کم پیش می آیــد و در اکثر مواقع 

قیمت گذاری بلیط ها بر اساس سقف تعیین شده است.
این تهیه کننده موسیقی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا قرار اســت با هر موج گرانی، قیمت بلیط کنسرت ها 
هــم باال بــرود؟ می گوید: تمام تالشــمان را می کنیم که 

قیمت بلیت کنسرت ها گران تر نشود. 
او همچنین با انتقاد از فرآیندهایی که موجب ایجاد فاصله 
مخاطبان و هنرمندان موســیقی در سطح جامعه می شود، 
از تالش صنف تهیه کنندگان برای یافتن راهکارهای موثر 
به منظــور جلوگیری از افزایش قیمت بلیت کنســرت ها، 

جهت همراهی مردم خبر داد.
ماهان راد افزود: بسیار سخت است که در کل کشور شاهد 
افزایش قیمت باشــیم ولی تالش شــود که موســیقی و 
کنســرت ها از این افزایش قیمت مصون بمانند. متاسفانه 
افزایش بیش از حد هزینه های کلی برگزاری کنســرت ها 

از جمله اجاره ســالن های کنسرت، تبلیغات، سیستم های 
نــور و صدا، کارگردانی، ۳D مپینــگ و حتی پیامک های 
تبلیغاتــی و خدماتــی اپراتورها فشــار بســیار زیادی به 
برگزارکنندگان کنســرت ها وارد کرده اســت. با توجه به 
اینکه اکنون مشکالت اقتصادی خانواده ها بیش از هر زمان 
دیگری، خطر حذف کنسرت از سبد فرهنگی مخاطبان را 
بــه همراه دارد، در صنف تهیه کنندگان موســیقی موافق 
برگزاری کنسرت ها با حداقل بهای بلیت و مخالف افزایش 

قیمت در ماه های آتی هستیم.
وی افــزود: از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی انتظار 
می رود ضمن کاهش مراحــل طوالنی و تکراری برگزاری 
اجراهــای صحنــه ای، کمک کنــد که تهیــه کنندگان 
 موســیقی بتواننــد با آرامــش و برنامه ریزی کارشــان را 

انجام دهند.


