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كســى كه هنگام خشــم خوددار نباشــد ،از ما
نيست.
كافى(ط-االسالمیه) ج ، 2ص ،637ح2

جشن تولد احمد دالوند با حضور جمعی از روزنامهنگارها در بیمارستان برگزار شد

در این روزهای سخت کنار هم باشیم
نــــگاره

بازی مرگبار سوداگران سکه

حمید صوفی

ساعت دو تا چهار روز جمعه در بیمارستان
ســینا جمع شــدیم تا جشــن تولــدی برای
چهــــــــره
احمدرضــا دالوند بگیریم .او شصتســاله
شــد و همــه بــه یــاد داریــم او در تاریــخ
مطبوعات و هنر جایگاه خاص خود را دارد.
بیمــاری او تلخمــان میکند و تولد او شــاد.
بایــد تدبیــری اندیشــید کــه روزنامهنگاران
در مشــکالت احســاس تنهایی نکنند و این
محمد آقازاده
روزنامهنگار
وظیفه تکتک ماســت .اما در حاشــیه این
مراســم دوستان میگفتند وضع مالی مؤسسات بزرگ رسانهای
خوب نیســت .این روزها کــه روزنامهها در بحراننــد باید چارهای
اندیشــید تا این مشــکالت سرنوشــت روزنامههــا و مجلهها را به

کوچهبنبست نرساند .عباس یاری یکی از سردبیران مجله فیلم
که در جشن همراهمان بود با تلخی خبر داد که شماره ویژه پاییز
ایــن مجلــه را در نمــیآورد ،میگفــت قیمت کاغــذ از خط قرمز
همه ناشران گذشته اســت .باور دارم میتوان با هماندیشی این
بحران ســخت را پشت سر گذاشــت .همکارانی که دستمزدشان
را نگرفتهاند چه روزهای دشــواری را تحمل میکنند .باید فکری
کــرد .اگــر همــه منهای جــدا افتاده ما شــوند ،آنها کــه کلمات و
جملههایشان مخاطب دارد باید با مردم سخن بگویند و از آنها
بخواهند چراغ رسانهها خاموش نشود .روشن کردن دوباره چراغ
این رســانهها کار آســانی نخواهد بود .وقت آن رســیده اســت که
در روزهای دشــوار کنار هم باشــیم .همان طور که امروز برخی از
ما کنار دالوند بودیم .از پیشکســوت تا جوان .این روزهای دشــوار

درباره محمدشمس لنگرودی به بهانه  68سالگی اش

خاشقجی و ماجراهایش

ستایش رؤیاست که مینویسد
در
ِ

شاعری با حرفهای امروزین

ارسال  ۲۷اثر به نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی

تــا پایــان مــدت زمــان فراخــوان بخش
مســابقه مقاالت رادیشناسی نخستین
خبر آخـر
جشــنواره تئاتــر اکبــر رادی ،چکیــده
 ۲۷مقالــه بــه دبیرخانه نخســتین جشــنواره تئاتــر اکبر رادی
ارســال شــده اســت .روحاهلل جعفــری ،دبیر بخش مســابقه
مقاالت رادیشناســی این جشنواره با ابراز خرسندی از توجه
هنرمنــدان ،پژوهشــگران ،محققــان و اصحــاب قلم نســبت
بــه این بخــش از همیاری و مشــارکت ایشــان قدردانی کرد و
افــزود :در حال حاضر ۲۷ ،چکید ه مذکور ،کدگذاری شــده که
در اختیار هیأت داوران این بخش قرارداده میشــود .داوران
محتــرم طی یــک هفته ،بــه خوانش این چکیدههــا مبادرت
میورزند و سپس در یک نشست رسمی ،جمعبندی انتخاب
مقاالت راه یافته به مرحله نهایی جشنواره صورت میگیرد.
دبیر بخش مسابقه مقاالت رادیشناسی نخستین جشنواره
تئاتــر اکبر رادی در ادامه خاطرنشــان ســاخت :از  ۲۷چکیده
ارسالشده ،تعدادی از آنها دو نویسنده به صورت مشترک
داشــته اســت و بهلحاظ آماری ۱۰ ،زن و  ۱۹مرد نویسنده این

چکیدهها هســتند .ضمن این که این  ۲۷چکیده از شهرهای
تهران ،تبریز ،کرج ،مشــهد ،بابل ،قم و ...به دبیرخانه ارسال
شــده است و بیشترین تعداد آنها از شهر تهران بوده است.
جعفــری همچنین اضافه کرد :موضوعــات و عناوین بخش
مســابقه مقاالت رادیشناسی در پنج بخش شامل  -۱سبک
زندگی ایرانی و بررســی نقش مفهوم شــهر و شهرنشــینی در
شــکلگیری تحوالت اجتماعی ایران در آثار اســتاد اکبر رادی
 -۲بررســی تطبیقی نمایشــنامههای اســتاد اکبر رادی با آثار
ادبیات نمایشــی جهان  -۳گرتهبرداری ،اقتباس و برداشت
آزاد از آثــار اســتاد اکبر رادی  -۴الــف) تکآوایی یا چندآوایی
در نقد آثار اســتاد اکبر رادی ب) بررســی آثار استاد اکبر رادی
از دیــدگاه نقــد تکوینــی ج) افقهــای تفســیر آثار اســتاد اکبر
رادی از دیــدگاه نقــد هرمنوتیکــی  -۶شــیوههای کارگردانــی
نمایشــنامههای اســتاد اکبــر رادی ،تعییــن شــده بودنــد کــه
خوشــبختانه هر پنج بخش مورد اســتقبال پژوهشگران قرار
گرفــت و چکیــده مقــاالت در همــه بخشهــای یاد شــده به
دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

او نزدیک باشــم و همصحبتیاش را تجربه کنم .بیاغراق،
از معاشــرت بــا شــمس لنگــرودی ،میتــوان لــذت بــرد ،او
اهل زندگیســت ،ادبیات را هم بــرای زندگی میخواهد ،با
شمس میتوان نشست و ساعتها حرف زد و خندید و گاه،
برای رفتگان حســرت خورد و بیتعــارف درباره همهچیز و
همهکس نظر داد ،با شمس لنگرودی میتوان رفاقت کرد،
حتی با این فاصله نسلی .نگارنده شخصاً میتواند شهادت
بدهــد که او ،به ســتایشهای قلمــی ایــن و آن لزوماً وقعی
نمینهد و مالکش برای همنشــینی و معاشرت ،ستایشش
نیســت ،دلیــل هــم دارم ،نگارنده بعــد از حــدوداً یک دهه
ی است که درباره شمس لنگرودی چیزی
آشنایی ،اولینبار 
مینویسم!
 .۴شــخصاً دورهای از شــعرهای شــمس لنگرودی را در ابتدای دهه
هشــتاد دوســت ندارم ،از قضا همان دورانی که شمس لنگرودی با
شهرت عام رسید و ستایشها از چپ و راست روانهاش
شعرش به
ِ
شــمس قصیده لبخند چاکچاک،
میکنم
فکر
هم
هنوز
شــد ،من
ِ
خاکســتر و بانــو ،جشــن ناپیــدا و نتهایی بــرای بلبل چوبی شــاعر
ی است ،اما چه فرقی میکند؟ او رویهاش عوض شده و جور
مهمتر 
دیگــری دنیا را میبیند ،کارش را ادامــه میدهد و تداوم دارد ،مهم
ستایش
این است :او هنوز در ستایش زندگی است که مینویسد ،در
ِ
بودن و رؤیاسازی.

قدردانی از جواد علیزاده در مسابقه ملی کارتون و کاریکاتور کتاب

کارتونیست متمایز و خالق

«ایران» :مراســم اختتامیــه اولین دوره
مســابقه ملی کارتــون و کاریکاتور کتاب
تجلیــــل
عصر روز گذشــته شنبه بیســت و ششم
آبانماه،درگالریارسبارانبرگزارشد،ضمنمعرفیبرگزیدههای
این رویداد و «کاریکتاب» در برگیرنده آثار منتخب این جشنواره
رونمایی شــد و از جواد علیزاده کارتونیست پیشکسوت و سردبیر
مجلســه طنز و کاریکاتور تقدیر شــد .جواد علیزاده ســال ۱۳۳۱در
اردبیــل به دنیا آمد .این هنرمند پیشکســوت دانش آموخته زبان
انگلیسی است و سال یک هزار و سیصد و شصت و نه مجله طنز
و کاریکاتور را بنیان گذاشــت .نخســتین تجربههایــش در عرصه
کاریکاتور به دهه پنجاه خورشیدی باز میگردد .از نیمه دهه پنجاه
تا اوائل سال یک هزار و سیصد و شصت کاریکاتوریست روزنامه
کیهان بــود .او در قریــب نیم قــرن فعالیت هنری با نشــریههای
متعددی همکاری داشــته است از آن جمله میتوان اشاره کرد به
همکاری با نشــریههای بهلول ،نمکدون ،مشغولیات ،فکاهیون،
ابرار و ...او در کارنامهاش جایزه عالی کاریکاتور سیاســی سازمان
ملل را نیز دارد.

مــن از کودکــی و نوجوانــی پیگیــر آثــار
و کارهــای اســتاد جــواد علیــزاده بودم.
خاطــرم هســت در ســالهای کودکــی
متأثر از جنگ و تولید و خلق انیمیشن
چنــدان رونقــی نداشــت و بچههــای
علی درخشی
کارتونیست
عالقهمنــد بــه کارتــون و انیمیشــن بــه
و کارگردان
کاریکاتــور و کمیــک اســتریپ گرایــش
دیرین درین
پیــدا میکردنــد و مــن و بســیاری از
همنسلهایم کاریکاتورهای استاد جواد علیزاده را در نشریههای
شــیپور و کاریکاتور دنبــال میکردیم و مجذوب کارهایش شــده
بودم ،چون او از معدود کارتونیستهایی بود که دغدغههای ما
بچهها را جدی میگرفت و به رسمیت میشناخت و در آثارش
به دغدغهها و عالقهمندیهای ما میپرداخت .پس از چندی
که مجله طنز و کاریکاتور را جناب استاد علیزاده راه انداختند
و همزمان شــد با ســالهای نوجوانی من و خاطرم هست در
ســالهای دبیرســتان طرحهایی را برایشــان فرســتادم و در
ادامه این فرصت را یافتم تا از محضر ایشــان بهره ببرم .من
ضمن احترام به همه کارتونیســتهای پیشکسوت معتقدم
جناب علیــزاده نقش و جایگاه ویژه و متمایــزی در کاریکاتور

ایلنا

دارد و نمیتوان در شعر نو ،از مذهب گفت و مذهبی بود؛
خط بطالن کشید.
شــعرهای آوانگارد او هم از نظر محتــوا ،وامدار نگاه دینی
و شــیعیاش بود و به همین دلیل او که جسارت تغییرات
پیشروانه در فرم داشت ،تغییرات در فرم را فقط به صرف
تغییر دادن شــکلها کافی نمیدید بلکه بهدنبال این بود
که فضایی تازه برای بیان دغدغههایش بیابد .او مسلمانی
در قــرن بیســتم بــود که هــم ضرورتهــای مســلمانی در
قــرن بیســتم را درک کرده بــود و هم خود قرن بیســتم را،
بــه همیــن دلیل بــه بایــد و نبایدهای شــعر و ادبیــات ،به
ســنتهای ادبــی و به گزارههایــی که حکم عقل ســلیم را
یافته بودند ،شک میکرد و خود چیزی را میآفرید که نیاز
انسان قرن بیستمیمیدانست.
از این منظر ،شاید مهمترین کارکرد شعر طاهره صفارزاده
کارکــردی تاریخــی باشــد و او مســبب برداشــتن گامــی در
شــعر فارسی شــد که خود میتواند سبب ســاز موجی تازه
از آوانگاردیســم معناگــرا در شــعر تعبیــر شــود .امــا همه
تأثیــر و اهمیــت او در همیــن خالصــه نشــد ،او در همــه
دوران شــاعریاش نشــان داد که میتوان شاعر امروز بود،
حرفهای امــروزی زد ،به دایره تکرار و توصیف نیفتاد اما
پشتوانههایی کهن داشت .مهم این است که او توانست راه
استفاده امروزی از این پشتوانهها را پیدا کند و به نسل پس
از خود نشــان دهد که میتــوان فرمگرایی حرفهای بود اما
حرفهایی زد که یکسره در زمین خالصه نمیشود.

صحنهای از بازی شمس لنگرودی در نمایش «از این عکس سالها میگذرد»

جمــال خاشــقجی دوباره به صــدر جدول
شهروند
بازگشــت! یــک خبــر و یک عکــس باعث
مجــازی
شــد بعد از چنــد روز که خبرهــا درباره این
روزنامه نگار مقتول کمتر شده بود ،باز هم
یگانهخدامی
در اخبار و البته شبکههای اجتماعی هم به
آن پرداخته شود.
بازگشت
روز
واشــنگتن پســت دیروز اعالم کــرد آژانس
یاِی) به
اطالعــات مرکزی امریــکا (ســیآ 
این نتیجه رسیده که «محمد بن سلمان»
ولیعهد ســعودی دستور ترور «جمال خاشــقجی» را صادر کرده
بود.
واکنشهــا به این خبر در شــبکههای اجتماعی بــا اظهارنظرهایی
مثل «چاقو دسته خودش رو زخمی کرد»« ،یادی کنیم از اون روزا
کــه بن ســلمان هارت و پورت میکــرد که بــزودی ایرانو میگیرم و
فالن میکنم ،از شانســش واشنگتن پست خبر زده که دستور قتل
خاشقجی رو بن سلمان داده .داداش به سالمتی فعالً دارن خودتو
بر میدارن»« ،میگن ســیا گفته بن سلمان دستور قتل خاشقجی
رو صادر کرده بنظرم دیگه وقتش بود روح خاشــقچی دست از سر
ما بر داره بره ســراغ یکی دیگه»« ،دیشــب برای اولین شــب طی 2
ماه اخیر تلویزیون خبری درباره خاشــقجی نگفت اما انگار دوباره
امشب خوراک پیدا کردن .تو روح واشنگتن پست» بود.
از طرفی الخلیج آنالین به نقل از یک منبع ُترک گفته سر جمال
خاشــقجی به عربســتان انتقال داده شده اســت .درباره این خبر
کاربرها یک واکنش تقریباً یکســان داشتند« :زمان خالفت امویه
مگه؟!»« ،ترکیه میگه سر جمال خاشقجی رفته عربستان و بقیه
جسدش تو ترکیه معدوم شده .خب نمیشد یه عکس از سرش
با واتساپ میفرســتادن رئیس ببینه؟ حتماً باید سنتی به روش
شونصد سال پیش حرکت میزدن؟ دیگه خداییش اینا خیلی به
رسم و رسوم پایبندن.».
خبــر دیگــری که باعث شــد هشــتگ و نــام خاشــقجی همچنان
مطــرح باشــد ادعــای یــک زن مصــری دربــاره ازدواج بــا ایــن
روزنامهنگار ســعودی و البته عکسی بود که از این دو منتشر شد و
به نظر میرسید آنها واقعاً ازدواج کردهاند!
«االن نون توی زن خاشقجی بودنه»« ،مشخص شده خاشقجی
زن دوم داشته .یعنی اگه عربستان خاشجقی رو تکه تکه نمیکرد
زن اولــش ایــن کار رو میکــرد»« ،بــه تازگــی مشــخص شــده که
خاشــقجی زن دوم گرفته دیگه صداوســیما با خیال راحت فقط
بپــردازه بــه جنگلهــای کالیفرنیا قتــل خاشــقجی کار زن اولش
بوده ».نمونهای از واکنشها به این خبر بود.

گاردین

طاهره صفارزاده (متولد بیســت و
هفتــم آبانمــاه  ،1315درگذشــت
اهل کلمـــه
چهــارم آبانمــاه  )1387شــاعر
عجیبــی اســت ،از آن شــاعرانی که
وقتــی از دور بــه کارنامــه کاریاش
نــگاه میکنیــد؛ احســاس میکنید
تناقضهایــی بــزرگ در او بــوده
آرش شفاعی
است .شــاعری که از یک نگاه یکی
شاعر
از پیشــقراوالن آوانــگارد بــودن در
شــعر امروز ایران اســت و برخی تجربههــای او بخصوص
در شــعر کانکریــت هنوز کــه هنوز اســت ،کم تکــرار و ناب
اســت واز دیگر ســوی ســالها وقــت صرف ترجمــه قرآن
کــرده اســت .شــاعری که هم بشــدت به تعهــد اجتماعی
پایبند اســت و هم این تعهد اجتماعی را در روزگار سلطه
اندیشههای مارکسیستی از منظر اعتقادات مذهبی عرضه
میکند .شــاعری که هم در خیمه روشــنفکران حضور او را
ارجمند میشــمارند و هم در میان شــاعران دینی محترم
است .اتفاقی که در سرزمین ما بسیار کم روی میدهد ،در
سرزمینی که از روز نخست گویا روشنفکریاش را با تفرقه و
تکه تکه شدن تعریف کردند ،شاعری که هم در این خیمه
و هــم در آن خــرگاه قدمش روی چشــم باشــد و ســخنش
شنیده شود ،کیمیاست!
این تناقض شــاید در ماهیت و ذات تناقض نباشــد ،شاید
بتــوان هــم مذهبی بــود و هــم مدرن بــود .شــاید در همه
جــای جهان کســی در بررســی فنی اثــر یک هنرمنــد ،او را
بــه اتاقک بازجویی نفرســتد و از مرام و مســلکش نپرســد
ولی در این گوشــه دنیا روشــنفکری همیشــه با تبارشناسی
و پیشینهســنجی و نیتخوانــی همــراه بوده اســت چرا که
حتی روشنفکران ما که از حاکمیت مطلقانگاری نالیدند،
خــود به چنین احکام مطلق انگارانهای متوســل شــدهاند
که «عدهای میخواهند در شــعر نو که اساساً الئیک است،
محتشم کاشانی شوند».
طاهــره صفارزاده به نظر من مهمتریــن کاری که کرد این
بود :بر این گزاره مطلق انگارانه که شعر نو ماهیتی سکوالر

ایسنا

هشتاد و دو سال از تولد طاهره صفارزاده گذشت

 .1حــاال دیگــر نزدیک به ســی ســال از چاپ
قصیده لبخنــد چاکچاک میگذرد ،شــعر
زاد روز
بلندی که هنوز من شمس لنگرودی شاعر را
با آن بهیاد میآورم ،با آن سطرهای آغازین
درخشــانش :بر دیــوار زمان روزنی نیســت/
تنها /رؤیا از حصار میگذرد...
قصیــده لبخنــد چاکچــاک از ســویی و
روان جمعــی روشــنفکران را در
سیدفرزام حسینی
بهطریقــی ِ
دهه شصت نمایندگی میکند ،روشنفکرانی
غــرور خویــش .روشــنفکرانی که
ســرخورده ،امــا هنــوز ایســتاده بــر ِ
خانهنشــین شدهاند ،تنها و تنها یک راه دارند :رؤیاسازی .ذهنهای
درخشانی که اجازه بروز تخیلشان را هم نداشتند حتی روی کاغذ،
عرصه تنگ بود و فقط میشد به مدد رؤیا از تلخی واقعیت جاری
بیرون زد ،لحظهای بیرون از زمان ایستاد و به آینده فکر کرد ،جهانی
کــه باید باشــد و نیســت را تصور کرد .شــمس لنگــرودی ،با قصیده
لبخند چاکچاک این تصور را به زبانی اســتوار و با مهندســی کلمه
مینویسد ،شعری درونماندگار که تا هنوز هم قابلیت خواندهشدن
و لذتبــردن دارد ،شــعری بــدون تاریــخ مصــرف .گرچــه شــمس
سمتوسوی شعریاش در سالهای بعد تغییر کرد و به راه دیگری
که دوست داشت ،رفت ،اما هنوز میتوان قصیده لبخند چاکچاک
را از بهترینهــای دهه شــصت به شــمار آورد ،شــعری در ســتایش
رؤیای زندگی ،در زمانه مرگ.
قامت گفتوگوکننــده تا به امروز
 .۲مــن بهعنــوان روزنامهنگار و در ِ
بــه دفعات و به مناســبتهای گوناگون روبهروی شــمس لنگرودی
نشســتهام و حــرف زدهایــم ،از تاریــخ ادبیــات تــا شــعر خــودش تا
موســیقی و ســینما .هــر بــار هــم ،از بحثپذیــری و همصحبتــی او
لــذت بــردهام ،حتــی لحظههایی کــه کار به جدل کشــیده اســت .او
امکان گفتــن را از گفتوگوکننده نمیگیرد و نمیخواهد تریبون در
اختیــارش بگذاری .به «گفتوگو» معتقد اســت و این از مهمترین
شــخصیت ادبی شــمس لنگرودی اســت ،در این زمانه
ویژگیهای
ِ
تکصدایی.
 .۳من نقطه مشترکی با شمس لنگرودی دارم ،هر دو از یک
والیت میآییم ،از والیت گیالن ،با فاصله چند نسلی البته،
این نقطه مشــترک سبب شــده تا از دوران تازهجوانیام به

میگذرد ،ولی در تاریخ میماند ما اهالی رسانه در کنار هم بودیم
یا هر کدام از ما بهدنبال حل مشکالت فردیمان بودیم که هیچ
رستگاری فردی ممکن نیست.

نیــم قــرن گذشــته دارد .چنــد ویژگی مهــم او را از بســیاری از
همنســلهایش متمایز میکند؛ نخست اینکه او بسیار پرکار
بود و حتی در شرایط سخت و سنگین جنگ هم دست از کار
نمیکشــید و همواره بــا انرژی و تمام توان پــای کار بود .دیگر
آنکــه رویدادهــای تلــخ هم ســعی میکرد به بیانی شــیرین
و مفــرح و خالقانــه روایت کند و اوقات خوشــی را برای مردم
بسازد و در مجموع نسبت به مخاطب و دغدغههایش بسیار
متعهدانه عمل میکرد و میکند.
از ســویی در آن روزگار بــه موضوعهایــی ورود کــرد کــه کمتــر
کســی جرأت و جســارت پرداختن به آنها را داشت از جمله
کاریکاتورهایی در ارتباط با تلویزیون و فوتبال و جنگ و مسائل
متعدد دیگر داشت .عالوه بر اینها تا جایی که من آثار ایشان
را مــرور کــردم و دربارهشــان خواندم ســالهای قبــل انقالب
نــگاه بســیار تند و انتقــادی به دربــار داشــت و کاریکاتورهایی
از محمدرضــا پهلــوی و دیگــر مقامها میکشــید و آن آثار به
صورت زیرزمینی تکثیر و بهطور گســترده توزیع میشــد و در
تظاهراتها اســتفاده میشد و همچنین طرحهایی را از دکتر
ن هم
علی شریعتی و دیگر رهبران انقالب را کشید و بعد از آ 
در فاصله سالهای یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت تا اوایل
دهه شــت به وضوح میتوان رد و نشــان ایــن نگاه انتقادی را
در آثارش دید .در عین نگاه انتقادی ،هرگز نسبت به مسائل
زیباییشناســی و اصــول هنری بیاعتنا نبود و همــواره از ارائه
طرحهــا و آثــار شــعاری پرهیــز میکــرد و مالک عمــل برای
دنبال کردن نگاه انتقادی ،اعمال کردن اصول زیباییشناسی
و هنــری بود .به این اعتبار مــن معتقدم او هنرمندی متمایز
و خالق اســت .برای ایشــان آرزوی تندرســتی و شادی و طول
عمرم دارم.

نوازندگانی که چهره شدند

برخورد نیروی انتظامی با چند نوازنده
برخورد در شــهر رشــت از آن اتفاقاتی است که
روز
فعــاً تبش در فضای مجــازی فروکش
نکرده است .کاربران بارها و بارها فیلم
این برخورد را منتشــر کردند و بــا ناراحتی و به تلخی درباره
آن نوشــتند .دیــروز اما واکنش مســئوالن بیشــتر مورد توجه
قرار گرفــت .مثل واکنش معــاون وزارت ورزش« :معاونت
جوانــان موضوع را پیگیــری میکند .نیــروی انتظامی یا هر
نهــاد دیگــری نباید به این شــکل با مردم برخــورد کند .این
دســت فعالیتهــا پدیدههــای جدیدی در جامعه هســتند
که قانون در مورد آن پیشبینی نداشــته است ».یا فرماندار
رشــت که گفت« :بــه فرمانده نیروی انتظامی اعالم شــد تا
در مــورد ابعاد ماجرا بررســی و متعاقباً پیگیــری و اقدامات
مقتضــی در اســرع وقت صــورت گیرد تا رفتار یک شــخص
موجب لطمه به زحمات نیروی انتظامی نشود».
رضــا صادقی هــم در اینســتاگرامش آنها را به کنســرتش
دعوت کرد و نوشــت« :اگه عزیزانى هستن که میشناسن
این ســه دوســت هنرمند رو ،بهشــون اطالع بــدن که هم
دعوتن و هم حواسمون بهشون هست».
محمدمهــدی تندگویان معــاون ســاماندهی امورجوانان
وزارت ورزش وجوانان هم در توئیترش نوشــت« :برخورد
ناشایستی که با جوانان در اجرای موسیقی خیابانی انجام
شــد نیاز دارد دوستان خوبم ســید فرید موسوی و حجت
نظری در مجلس و شورای اسالمی شهرتهران در راستای
حقــوق شــهروندی قوانینی تنظیم نمایند تا شــاهد تکرار
این نوع برخوردها نباشیم».

