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שלחו להדפסה

מחוץ לפלייליסט

סין מוציאה שירים "לא מוסריים" מחוץ לחוק
משרד התרבות הסיני פרסם רשימה שחורה ובה  120שירים "עם תוכן אלים או מוסר חברתי
לקוי" .גולשים הגיבו בציניות" :תודה על רשימת השירים החדשה להאזין לה" .בין השירים
המוחרמים" :פלוץ" ו"אני אוהב בנות מטייוואן"
AP
משרד התרבות הסיני פרסם אתמול )יום ב'( רשימה שחורה חמורה במיוחד ,ובה שירים שמעודדים ,לטענת הרשויות,
תועבה ואלימות .במקבלי הורה המשרד למנהלי אתרים להסיר מיידית את השירים המדוברים מאתריהם.

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

עוד כתבות מעניינות מהעולם ישר לפיד שלכם בפייסבוק
בסוכנות הידיעות הסינית הרשמית "שינחואה" נכתב כי על פי הממשל הסיני 120 ,השירים המוצגים ברשימה "מכילים
תועבה ,אלימות ,פשע או מוסר חברתי לקוי" .עוד נמסר ממשרד התרבות כי התוכן הבעייתי בשירים הפר תקנות של
ניהול תוכן תרבותי באינטרנט ,וכי כל גוף או אדם פרטי שלא יסיר את השירים יעמוד בפני "עונש חמור" שלא הוגדר
בדיוק מהו.

כבר לא אוהב בנות מטייוואן? הזמר צ'אנג צוק יוק )צילום(Getty Images :
הרשימה מכילה שירים בשפות הסיניות ,וחלקם אף מבוצעים בידי אמנים מפורסמים במיוחד בסין ,בהם זמר הפופ
הטייוואני צ'אנג צון יוק והשחקן הטייוואני סטנלי הואנג .שירו של צ'אנג "פלוץ" ,עם השורה "ישנם אנשים בעולם
שאוהבים להפליץ בזמן שאינם עושים דבר" ,הוכנס לרשימה השחורה .לצדו מככב שיר נוסף שלו" ,אני אוהב בנות
מטייוואן" ,שבו שר צ'אנג על כך שהוא ייקח בנות למחלקה הגניקולוגית אם הן ייכנסו להיריון ויפציר בהן להסיר מעליהן
את בגדיהן.
על פי סוכנות הידיעות הסינית ,הרשימה תעודכן באופן
קבוע על ידי הרשויות במדינה .הממשל הקפדני בסין מנסה באופן קבוע להדק את השליטה על תוכן שלפי הגדרתו
מערער את היציבות החברתית .מרבית אתרי המוזיקה הסיניים מאפשרים לגולשים להאזין לשירים באופן חופשי.
ההחלטה ,באופן לא מפתיע ,הצליחה להכעיס לא מעט גולשים בסין" .אני רוצה להודות למשרד התרבות שנתן לי
רשימה של שירים להאזין להם" ,כתב גולש באתר הבלוגים "וויבו" .אחר כתב" :אף פעם לא שמעתי על אף אחד
מהשירים האלה לפני .תודה שהארתם את פניי – אגש להוריד אותם מיד".
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