حسین زمان و دوران ممنوع الفعالیتی

كاهش محکومیت سه خواننده به یک سال حبس

عب��اس پوریان��ی ریی��س کل محاکم ته��ران در حاش��یه بازدید و
مالقاتهای مردم��ی از مجتمع قضایی کارکنان دولت در پاس��خ به
س��وال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده سه خواننده
متهم به س��رقت ادبی گفت: با توجه به واخواهیاین افراد و وکالی
آنها ،حکم غیابی دو س��ال حب��س تعزیری این افراد به موجب رای
صادره به یک س��ال حبس تعزیری تقلیل یافته است و رای صادره
از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
علی لهراس��بی ،سینا س��رلک و رضا صادقی به اتهام مشارکت در س��رقت ادبی گناهکار شناخته
ش��دند که رای صادره برای این س��ه خواننده مطرح و مردمی تحمل دو سال حبس تعزیری است.
علی لهراسبی و رضا صادقی ترانه ׳׳سوغاتی׳׳ از اردالن سرفراز را خوانده و منتشر کرده بودند؛ قطعه
׳׳برخیز׳׳ با صدای سینا سرلک که به عنوان یکی از قطعات سریال پربیننده شهرزاد منتشر شده بود
نیز در گذش��ته با صدای ابراهیم حامدی و با نام محتاج منتشر شده بود که سروده اردالن سرفراز
است .اردالن سرفراز با وکالت صالح دادگر پیگیری های الزم را انجام داده است و این پرونده در
دادگاه فرهنگ و رس��انه بررسی و منجر به صدور کیفرخواست شده .سپس به شعبه  ۱۰۶۰دادگاه
کارکنان دولت ارجاع و نهایتًا رای صادر شده خبر از محکومیت این سه خواننده داشته است.

گالر ه عباسي در کنار سهيال و شهربانو ،دو خواهر
قهرمان منصوريان در حاشيه اکران مردمي فيلم
׳׳از صفر تا سکو׳׳ ،فيلم پر سر و صدای اين روز ها

جان خوشتيپ.
سياوش خيرابي در کنار پدر ِ
آرزوي سالمتي و طول عمر داريم براي همه
پدرهاي عزيز

س جالبي که مائده طهماسبي از همسرش فرهاد آئيش
عک 
حين گشت و گذار در کشور سريالنکا گرفته است

جیم کری ،کمدین  55س��اله آمریکایی در دهه نود به شهرت رسید .او میگويد گاهی
در زندگیاش با افسردگی های شدیدی روبرو بوده است ،اما همیشه با آن مقابله کرده.
كري در گفت و گوی اخیر خود گفته ،هر چند دیگر اکنون افسرده نیست اما مواقع کمی
وجود دارد که واقعًا از ته دل احس��اس خوش��حالی می کن د.آخرین باری که جیم کری
به صورت ش��دیدی افسرده شد به خودکش��ی نامزد او برمی گردد ،اتفاقی که جنجال
گسترده ای ایجاد کرده بود .خانواده آن دختر جیم کری را به تشویق کردن دخترشان
به خودکش��ی متهم کردند .جیم کری مدتها بعد از آن حادثه به شدت افسرده شده و
چهره در هم شکسته او دوستدارانش را غمگین کرده بو د.

گــــوته

چهره کمدین مشهور پس از افسردگی شدید

عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند ،دانا زیبایی سیرت و عارف هر دو زیبایی را  		

حسین زمان ،خواننده و موسیقیدان میگوید  ۱۳سال است به صورت غیررسمی از تمام فعالیتهای
ت:در زمان مدیریت
فرهنگی و موس��یقی محروم است.وی با اشاره به س��الها ممنوعالکاری خود گف 
علی الریجانی در صدا وس��یما نامه مکتوبی به تمامی ش��بکهها وزیرمجموعهها ارس��ال شد که آثار
م��ن اجازه پخش ن��دارد و دلیل آن حرفهای سیاس��ی بود که بیان
ک��رده بودم .از  ۱۳س��ال پیش نیز اجازه فعالی��ت و تولید آلبوم را
ندارم .زمان احمدینژاد هم جلوی همه فعالیتهای من گرفته ش��د و
اي��ن روند هنوز هم ادامه دارد .حتی ب��ه کارهایی که خودم بخواهم
تولی��د کنم اجازه انتش��ار نمیدهند .نه میتوانم آلبوم منتش��ر کنم
نه کنس��رت بگذارم و نه هیچ فعالیت دیگری داش��ته باشم .بعد از
س��خنان س��خنگوی وزیر ارش��اد که گفت ما ممنوعالکار نداریم به وزیر نامه دادم و گفتم حداقل
صداقت داشت ه باشید و واقعیت را بگویید .دورغ نگویید که ممنوعالکار نداریم.
وی با اش��اره به اینکه حتی اجازه تدریس نیز ندارد ،گفت:پیش از این حدود  ۲۸س��ال در دانشگاه
تدریس میکردم و آخرین بار عضو هیات علمی پردیس بینالمللی دانش��گاه ش��ریف بودم .از دو
سال پیش نامه آمده که حق تدریس هم ندارم و امروز هم جلوی تدریسم گرفته شده و هم جلوی
فعالیت هنریام .فقط مانده جلوی نفسم را بگیرند.در حال حاضر هیچ درآمدی ندارم و از ذخیرهها
اس��تفاده میکنم .اگر اوضاع بهتر ش��ود میتوانم بروم در یکی از کافههای کیش بخوانم یا تاکس��ی
بگیرم و به عنوان راننده تاکس��ی فعالیت کنم .برای فعالیت خود بس��یار پیگیری کردم به گونهای
که برخی تعجب میکنند چرا اینقدر پیگیرم .همین دو هفته پیش به دیدن طالبی ،سرپرس��ت دفتر
موس��یقی رفتم و بازهم به من اعالم شد که اجازه فعالیت ندارم .گفتم حداقل کتبی اعالم کنید ،اما
هنوز بعد از دو هفته به من اعالم نش��ده اس��ت .من هیچ کار خالف قانونی انجام ندادم بلکه فقط
حرف زدم و ابراز عقیده کردم كه آن هم در راستای وظیفه هنری خودم بود.

با دنیای مجازی

بهترين واکنش ممکن به قرعه ايران در جام جهاني را
تا اين لحظه رضا داوودنژاد داشته است
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