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بیتا یاری

واگذاری نظارت بــر فضای مجازی 
یا ممیزی پیــش از انجام کنســرت و 
افزودن یک مرحله دیگر اخذ مجوز؟ این 
مساله اکنون رنجی است که بر رنج های 
موزیســین های درمانــده از وضعیت 

بیکاری ناشــی از تعطیلی کنسرت ها 
تحمیل  شــده اســت. آنها که از سال 
گذشته تمام فعالیت های صحنه ای شان 
لغو و ممنوع شده اســت و زیر بار فشار 
مشکالت معیشتی به ســختی روزگار 
می گذرانند حاال با یک مرحله بروکراسی 
و مسایل نانوشته دیگر برای ارائه کار خود 
مواجه اند. موزیســین ها که هرازگاهی 
برخی از آنان می تواننــد اجرای زنده ای 

بگذارند حاال روزبــه روز با ممیزی های 
جدیدی آشنا می شوند که دست وبال آنها 
را بیشتر از گذشته می بندد و بر نارضایتی  
همیشــگی آنها می افزاید. متأســفانه 
ممیزی چندگانه و چندالیه در نهادهای 
فرهنگی با واگذاری امتیاز نظارت بر فضای 
مجازی به صداوسیما رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفت و خیلی بی سروصدا اتفاق 
افتاد اما آهسته آهســته دارد مشکالتی 

را که برای موزیســین ها می تواند ایجاد 
 کند را بــه منصــه ظهور می رســاند. 
صدور مجوز کنســرت ها چــه مجازی 
چه غیرمجازی بر عهده دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد است و این مرکز با توجه به 
سوابقی که از موزیسین ها دارد پیش از 
صدور مجوز، از نهادهای ذی  ربط استعالم 
و ســپس اقدام به صدور مجوز می کند. 
اما اکنون برای برگزاری کنســرت های 
بدون مخاطب و منحصــر به پخش در 
فضای مجازی موزیسین ها در یک مرحله 
دیگر ممیزی می شــوند آن هم توسط 
صداوسیما. نهادی فاقد صالحیت برای 
این منظور که خــود را ملزم به ممیزی 
پیش از اجرا نیز می داند. ازاین رو شامگاه 
دوم بهمن ماه گذشته کنسرت ارکستر 
سازهای ملی به رهبری علی اکبر قربانی 
به خوانندگی وحید تاج دچار مشکالتی 
شد. آن گونه که پیش از اجرای کنسرت 
برای پخــش از تلویزیون اینترنتی یکی 
از اپراتورهــای خدمات تلفــن همراه، 
صداوسیما اعالم داشــت به یک قطعه 
تصنیف اجازه اجرا نمی دهد و گروه ناچار 
شد علی رغم تمرین آن قطعه و  محاسبه 
زمان آن تصنیــف در مدت زمان اجرای 
برنامه از اجرای آن چشم بپوشد تا بتواند 
بقیه برنامه را اجرا کند؛ به همین راحتی. 
یعنی صداوســیمایی که هرروز در آن 

انواع خوانندگان مبتذل پاپ و ســتاره 
سازان پوشالی انواع سخیف موسیقی و 
ترانه را در برنامه هایشان به خورد مردم 
می دهند برای اجرای موسیقی وزین و 
هنری برگرفته از موســیقی دستگاهی 
کشورمان این گونه رفتار می کند و خود 
را موظف به ممیــزی پیش از اجرا عالوه 
بر مجوز صادرشده از جانب وزارت ارشاد 
دانسته و گروه را در فشار قرار داده است. 

دوم اینکه،  قطعه »دگر چه خواهی« 
که از اجرای آن ممانعــت به عمل آمد 
از ســاخته های زنده یــاد حبیــب اهلل 
بدیعی است که در آرشیو سازمان صدا 
جمهوری اسالمی یعنی سایت »ایران 
صدا« با خوانندگی ســاالر عقیلی برای 
عالقه منــدان ارائه شــده و قابل پخش 
اســت. ضمناً بازخوانــی تصنیف های 
مطرح پیش از انقالب توسط بسیاری از 
خوانندگان مرد سال هاست انجام شده و 
می شود. اینکه از نظارت بر فضای مجازی 
هیچ گونه معنای صدور مجوز و ممیزی 
پیش از اجرای کنســرت برای پخش از 
فضای مجازی نمی آید؛ بحثی است که 
موزیسین های تحت فشــار قرارگرفته 
بر آن اصرار دارند که قرائت اشتباهی از 
مساله نظارت در صداوسیما در حال انجام 
است و یا مساله نظارت و حدود اختیارات 
صداوسیما در بحث نظارت به درستی 

تبیین نشده اســت و خواهان آن اند که 
دولت با ورود به این مساله از سرگردانی 
بیشتر موســیقیدان ها در دستگاه ها و 
نهادها برای کسب مجوز بکاهد. چراکه 
در این شرایط سخت کاری یک مرحله 
ممیزی دیگر )بخوانید ســلیقه دیگر 
نه لزوما اعمال قانــون( و ضمناً فرآیند و 
هزینه و ریسک اضافه به هنرمند تحمیل 
می شــود. ممیزی ای که با واژه نظارت 
برای اجرای دارای مجوز از سوی وزارت 
ارشــاد همخوانی ندارد و تنهــا مردم و 
موزیســین را در تنگنای بیشتری قرار 
می دهد. آن هم قشری از موزیسین های 
تحصیل کرده که به موســیقی اصیل 
این مرز و بوم عشــق می ورزند و در این 
آشــفته بازار موســیقی های مبتذل از 
هنر موسیقی اصیل صیانت می کنند و 
همچنین مردمی که دل درگرو فرهنگ 
دارند و مخاطب موسیقی جدی هستند 

را دل زده می کند. 
اصــوالً تفویــض اختیــار نظارت 
به صداوسیما مســتلزم تبیین حدود 
اختیارات و وظایف نیز هست تا موزیسین 
گرفتار فضای جناحــی و موازی کاری 
ســازمان های و نهادهای غیردولتی و 
غیرذی ربط نشــود. مخلص کالم آنکه 
موزیسین ها نمی خواهند برای اجرای 

آنالین سروکارشان با صداوسیما باشد.

نیاز به کسب مجوز از صداوسیما برای اجرای زنده در فضای مجازی، نارضایتی موزیسین ها را در پی داشته است

یک مرحله ممیزی و سرگردانی بیشتر
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سه اثر نمایشی جدید به کارگردانی امیردژاکام، کهبد تاراج 
و مرتضی شاه کرم این روزهای در تاالرهای چهارسو، قشقایی و 

سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می روند.
نمایش »ایوب خان« به نویسندگی و کارگردانی امیردژاکام 
اولین اثر نمایشی است که چراغ اجراهای عمومی تئاتر شهر را 
روشن کرده است. دراین اثر نمایشی که از روز دوشنبه 29 دی 
ماه ســاعت 18:30 با مدت زمان 70 دقیقه در تاالر چهارسو 
تئاترشهر به صحنه رفته اســت الهام خضرایی منش، نسیم 
داداشــی، طاها عابدی، ماهان عابدی، حسام شهیدی، الناز 
ملک پور، غزل جمشیدآبادی، نیوشا امینی، مهدی حوریه، 
ندا حسینی، زینب تحقیقی، آرمین خزائلی، شایان انجمنیان، 
مژده عنایتی، سمانه شعاعی، بهرام ابراهیمی به عنوان بازیگر 

حضور دارند. داســتان نمایش ایوب خان در اواخر دهه ۴0 و 
اوایل دهه ۵0 می گذرد و ماجرای زنی را روایت می کند که قرار 
است همسرش را اعدام کنند. همسر چند مأمور ژاندارمری 
را زده اســت. این زن از گلبافت به جلو خانه ایوب خان که فرد 
ورزشکار و خیری است، آمده تا با کمک او برای شوهرش پول 
دیه جمع کند و او را از اعدام نجــات دهد. اما ماجرا به گونه ای 

دیگر رقم می خورد.
»یاماها« نام اثری است به نویسندگی و کارگردانی کهبد 
تاراج که از روز چهارشنبه اول بهمن ماه ساعت 18:۴۵ به مدت 
زمان 60 دقیقه و بازی مرجان قمری، لبخند بدیعی و مازیار 

سیدی اجرای خود را در تاالر قشقایی آغاز کرده است.
در خالصه داســتان این نمایش آمده است: »این نمایش 

داستان سه آدم است که به هم ربط دارند؛ برادر و خواهری به 
همراه یک دختر. برادر در دهه هشتاد و پس از سال ها داستان 
چند سال پیش خواهر خود در دهه های چهل و پنجاه را روایت 
می کند. همچنین داســتان دختر دیگری که مکمل این دو 

شخصیت است.«
در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش »برونسی« 

به نویسندگی و کارگردانی مرتضی شــاه کرم و بازی مسعود 
شامی خاتونی، محسن پوشایی، پروا آقاجانی، مائده جاللی، 
مرتضی شاه کرم، فریدکیامرثی، ایمان سلگی، احمد صمیمی، 
ساالر مسیب زاده و مجید رحمتی از روز پنجشنبه 2 بهمن ماه 
ساعت 18 با مدت زمان 60 دقیقه اجرای عمومی خود را آغاز 

کرده است.
نمایش »برونسی« چهار مقطع از زندگی شهید عبدالحسین 
برونسی، شامل سربازی، زمان انقالب، بعد از انقالب و دوران 
جنگ و شهادت را نشان می دهد. در این نمایش چهار موقعیت 
منفک از هم که به یکدیگر مرتبطند در در چهار تابلو به تصویر 

کشیده می شوند.
اجرای این  سه اثر نمایشی در حالی است که نحوه فروش 
بلیت و حضور تماشاگران در تاالرهای نمایشی با در نظر گرفتن 
ظرفیت پنجاه درصدی تاالرها و موارد مربوط به فاصله گذاری 

براساس شیوه نامه های بهداشتی صورت می گیرد.

چراغ روشن تئاتر شهر با سه نمایش

نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتــاب 
 تهــران بــه صــورت تحــت وب به نشــانی

 https://book.icfi.ir در حال برگزاری است و 
تا ششم بهمن ماه نیز ادامه دارد.  به گزارش »توسعه 
ایرانی«، دسترسی به این نمایشــگاه در همان 
ساعات اولیه با اختالالتی همراه بود که تا دو روز به 
شکل گسترده ادامه یافت؛ به گونه ای که کاربران 
از»سرعت پایین« و »مشکالت فنی« وب سایت که 
در واقع تنها راه بازدید و خرید از نمایشگاه است خبر 
دادند و حتی آن را نوعی »افتضاح« و»آبروریزی« 
توصیف کردند. در واکنش به این شــکایت ها، 
مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران که متصدی 
برگزاری این نمایشگاه مجازی است، روز پنج شنبه 
دوم بهمن »ضمن عذرخواهــی« اعالم کرد که 
بخش فروش نمایشگاه مجازی »در حال ارتقای 
فنی است و تا ساعاتی دیگر در دسترس قرار خواهد 
گرفت.« یک روز قبل از آن نیــز، روابط عمومی 
خانه کتاب و ادبیات ایران با انتشار اطالعیه ای از 
بازدیدکنندگان و خریداران خواسته بود »با توجه 
به موج استقبال گسترده«، مراجعه به سایت را »به 
روزهای آینده و ساعت های مختلف موکول کنند.

سایت اینترنتی این نمایشــگاه، قرار بود »به 
صورت 2۴ ســاعته«کتاب های ناشران داخلی 
را با تخفیف 20درصدی و کتاب های ناشــران 
خارجی را با تخفیف ۵0درصدی ارائه دهد و ارسال 

پستی کتاب ها نیز رایگان باشد. خبرگزاری ایسنا 
در گزارشی درباره سایت نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران از »کمبود ســرعتی که گاه کسل کننده 
می شــود« انتقاد کرد و نوشــت: »در خبرهای 
مربوط به نمایشگاه مجازی کتاب گفته می شد 
که دیگر خبری از بسیاری از دغدغه های نمایشگاه 
فیزیکی از جمله تجمع، شلوغی و... و در یک کالم 
ترافیک نیست، اما در فضای مجازی این رویداد نیز 
باز پای ترافیک اینترنت! در میان است که شما را با 
تأخیر به صفحه های این رویداد می برد.«  مشکل 
در جست وجوی نام ناشــر مورد نظر در فهرست 
ناشران، ایراد در »نشست های فرهنگی«، »رادیو 
نمایشگاه« و بخش خرید کتاب، از دیگر انتقادهای 
مطرح درباره سایت نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران طی روزهای نخســت برگزاری بود. نکته 
دیگر اینکه؛ سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
در همه جا قابل دسترس است؛  اما فقط از داخل 
ایران امکان خرید کتاب وجود دارد. ایسنا در این 
مورد نوشــت: »این در حالی  است که این روزها 
حتی بسیاری از کتابفروشی های سراسر دنیا هم 
سفارش های خارجی می پذیرند و آن ها را به نقاط 

مختلف جهان ارسال می کنند.«
 برخی ناشران گالیه مندند

 و برخی به دیده اغماض می نگرند 
ناشران نیز به عنوان وجه مهم این رویداد، 

با مشــکالت برگزاری نمایشگاه دست و پنجه 
نــرم می کنند. دیــروز خبر رســید که مرکز 
دایره المعارف بزرگ اســالمی از ادامه حضور 
در نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران 
انصراف داد و روابــط عمومی ایــن مرکز در  
اطالعیه ای اعالم کرد که به دلیل مشــکالت 
زیرساختی ســامانه اولین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران و عــدم رضایت کاربــران از آن، 
مرکــز دایرةالمعارف بزرگ اســالمی )مرکز 
پژوهش های ایرانی و اسالمی( از ادامه حضور 

در این نمایشگاه انصراف داده است.

اما مدیر انتشارات افق، قطعی مقطعی و کندی 
سایت در دو روز نخست و مشکالت ایجاد شده را 
به دیده اغماض می نگرد و می گوید: این اختالالت 
باتوجه به اینکه این نمایشگاه نخستین دوره خود 
را تجربه می کند، چیز عجیبی نیست. نباید با چند 
نقص کوچک در ابتدای راه، همه  زحمات و اهدافی 
را که پشــت برگزاری این نمایشــگاه است، زیر 
سوال برد. رضا هاشمی نژاد اظهار می کند: »شاید 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب از نظر اقتصادی 
اتفاق بزرگی را در حوزه نشر و کتاب رقم نزند، اما 
معتقدم خوب و ارزشــمند است. «هرچند که از 

نقش حمایتی این رویداد برای ناشران نمی توان 
غافل شد، اما این حمایت دردسرهایی نیز برای 
آنها به دنبال داشته است.  خبرگزاری ایسنا برخی 
از مشکالت و مسائل ناشران را در روزهای اخیر به 

روایت خود آنها فهرست کرده است؛  
- نکته ای که در سرچ با آن مواجه شدم و بسیار 
برایم جالب بود و خود دوستان هنوز نتوانسته اند 
مشکلش را حل کنند، وجود کتاب های ناشران 
همنام در سامانه یا لینک صفحه ناشر اصلی است و 
نکته جالب تر آن جاست که کتاب های ناشر اصلی 

در صفحه خودش نیست.
- چند میلیاردی که خرج این سایت شد بهتر 
نبود به روش دیگری به خریداران یارانه داده شود؟

- ما که اصال نمی توانیم وارد پنل مان شویم 
ببینیم چند سفارش داشته ایم.

-ناشران مشاهده می کنند که آنان به عنوان 
مدیران غرفه )که قرار بود از ســاعت 9 صبح تا 6 
بعدازظهر به صورت آنالین در سایت حضور داشته 
باشند( حتی امکان الگین کردن ندارند و یا حتی 

به عنوان خریدار دچار مشکالت جدی می شوند.
- بســیاری از اطالعات کتاب های ناشران 
به صورت غلط و مشترک بین ناشران دیگر درج 
شده، اما مســئولین می فرمایند بین این همه 
اما و اگر، نمایشــگاه دومیلیارد تومان فروش 

داشته است.
برخی انتقادات منصفانه نیستند 

یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ درباره 
بعضی تحلیل ها درباره سرعت و کارکرد سایت 
نمایشگاه مجازی گفت: در برخی از رسانه ها برای 

سنجش عملکرد وب ســایت نمایشگاه مجازی 
کتاب از ابزارها و فاکتورهایی صحبت شده است 
که به هیچ عنوان مالک ســنجش عملکرد یک 

وب سایت نیست.
محمد لطیفی برخی نقدها را نشان  از ضعف 
دانش نگارنده نقدها از ماهیت هریک از روش ها 
و ابزارهای تحت وب می داند و براســاس شواهد 
فنی عملکرد سایت نمایشــگاه مجازی را خوب 

ارزیابی می کند.
به زعم لطیفــی،  نادیده گرفتن نکات مثبت 
و پرداختن به نکات منفی این ســایت، چندان 
منصفانه و اخالقی نیست؛ ضمن اینکه ایراداتی 
در روزهــای اول در ارائــه خدمت بــه کاربران 
وجود داشته است که بیشــتر، مربوط به سرور و 
زیرساخت این وب ســایت بوده است که پس از 
بررسی مشکالت اولیه، به  روزرسانی و ارتقا داده 

شده است.
 آماری از فروش نمایشگاه مجازی کتاب

به هر حــال،  دســت اندرکاران نخســتین 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران دیــروز از ثبت 
۴3873 سفارش از نخستین روز برپایی نمایشگاه 
تا ساعت 12 ظهر خبر دادند و آماری به شرح زیر 
ارائه کردند. تعداد کل سفارش ها: ۴3873/ تعداد 
کل سفارش های ارسال شده: 6699/ تعداد کل 
سفارش های در انتظار ارســال: 3717۴/ تعداد 
نسخه کتاب فروخته شده: 2۴3867/ مبلغ کل 

فروش)ریال(: 123۴302۴3۴67
نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران تا 

ششم بهمن ماه ادامه دارد.

در ارزیابی »نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« یک نکته را در نظر داشته باشید:

اینجا ایران است!
کتاب
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 رکوردی که در حواشی 
حراج تهران گم شد

نیما نوربخش

سیزدهمین حراج تهران اگرچه یک هفته ای 
است که به پایان رسیده اما روزی نیست که گزاره ای 
پیرامون آن انتشار نیابد و محل بحث نشود. حال دیگر 
دایره صاحب نظران از هنرمندان و مجامع هنری به 
مردم کوچه و خیابان گسترش یافته و در این میان، 
شبکه های اجتماعی بدل به مهمترین بستر تقابل آرا 
درباره این رویداد شده است. اما در این بین آن چه 
کمتر بدان توجه شد شاید رکوردشکنی تاریخی 
پرویز تناولی بود. تناولی که از سال 2008 تاکنون 
با فروش مجسمه پرسپولیس در حراجی کریستیز 
دوبی، به عنوان گران قیمت ترین هنرمند خاورمیانه 
شناخته می شود امســال نیز رکورد جدیدی ثبت 
کرد. مجســمه برنزی »استاد و شــاگرد« وی در 
ابعاد 2۴×۴0×90 ســانتیمتر با قیمت 6 میلیارد 
و 700 میلیون تومان به فروش رســید و تبدیل به 
گران قیمت ترین مجسمه فروخته شده در بازار هنر 
ایران طی دوران شد. تناولی که از معدود هنرمندان 
شناخته شده ایرانی در دنیا است و به عنوان یکی از 
پیشگامان مکتب سقاخانه شناخته می شود مدتی 
در میانه دهه 90 به اتهام تشــویش اذهان عمومی 
و نشر اکاذیب از کشــور ممنوع الخروج شده بود اما 
آوازه هنر او قفل ها را شکست و رکوردهایش را افزون 
کرد. درباره اثر »استاد و شاگرد« وی در کتاب حراج 
تهران آمده: »یکی از مشهورترین دوره مجسمه های 
تناولی، مجموعه  »عشاق« هستند که اثر حاضر نیز 
در نگاه اول متعلق به همین مجموعه به نظر می رسد. 
این مجسمه ها از نظر شکلی در مرز میان تندیس های 
فیگوراتیو و حجم های هندســی انتزاعی حرکت 
می کنند و روایت کننده قصه ای پرشــور از عشق و 
حرمان، با درونمایه های صوفیانه هســتند. با این 
وجود منبع الهام هنرمند در اثر حاضر، سنگ قبرهای 

اطراف مزار موالنا در قونیه است«.

نوروز 1400؛  تکرار خانه نشینی 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اعالم کرده است که 
با وجود شــرایط کنونی کرونا در کشــور، سفر در 
تعطیالت نوروز به جریان عادی خود برنمی گردد. 
هر چند که او اعالم داشت نمی توان بی تفاوت بود 
و باید هزینه های ســفر را متعادل کرد و یک سری 
کارهای خالقانه و مبتکرانه برای آینده انجام داد، اما 
این گونه به نظر می آید که نوروز امسال را هم باید با 
هشتک سفر نرویم و در خانه بمانیم سر کنیم. ما هنوز 
در انتظار آن کوپن سفری هستیم که اسفند 98 وزیر 
بهداشت قولش را به مردم داد و عاجزانه درخواست 
کرد سفر نروید و در عوض ما به شما کوپن تعطیالت 
سفر می دهیم. آن تعطیالت را که نرفتیم و روی آن 
کوپن سفر را هم ندیدم، اما این طور به نظر می رسد که 
امسال را هم باید در خانه بمانیم و تکرار مکررات کنیم. 
قیمت بلیت حمل و نقل زمینی و ریلی و هوایی که 
گران شد، قیمت هتل هم افزایش پیدا کرد، پس این  
قطار تارعنکبوت بسته گردشگری ایران کی دوباره 

سوت حرکت خواهد زد؟ 
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