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طایر گلشن قدس

دکتــر احمــد احمــدی بــه ملکوت اعلــی پیوســت .روح
بلنــد عالم عامل ،فیلســوف گرانقدر ،اندیشــمند عارف
یادداشت از تاریــک خــراب آبــاد بــه روشــنای روضه رضــوان کوچ
محسن کــرد .بزرگمــرد و بــا صفــا مــردی کــه حیات پــر برکتش
حاجی میرزایی
دبیر هیات دولت ترجمان زیســتی مؤمنانه و جهدی عاشــقانه و ســلوکی
عارفانــه بــود .او کــه بصیرتــی کــم نظیر در فهــم آرمان
امام خمینی (ره) داشــت و در نشــیب و فرازهای این دههها منادی و مبلغ
انقالب اســامی و پاســدار خط امام و رهبری بود .کســانی که او را از نزدیک
میشــناختند بر تواضع صادقانه و غیــرت دردمندانهاش که زینتی بر فضل
و دانــش او بــود شــهادت میدهند .در همان آغاز آشــنایی و ارادت در ســال
 ٥٨مدتی میزبانشــان بودم و تهجد عارفانه و شــب زنده داریهای با شکوه
پیوند با خالق در کنار مباحثات فلســفی و پاســخگویی به ســؤاالت و شبهات
دانشــجویان کــه غالبــاً تا پاســی از شــب ادامــه مییافت خاطرات شــیرین و
فرامــوش ناشــدنی از این عالم ارزشــمند اســت .خدایش رحمــت کناد و با
اولیای صالح محشور فرماید.

حاشیههای ادامهدار بودجه
جشنوارههایسینمایی

شب آخر شهرزاد و بامدادی خمار

بــا رصــد اخبــار و گشــت و گــذار در
رســانهها و فضای مجازی ،روز دوشــنبه
 21خردادمــاه را میتــوان از آن حســن
فتحی و ســریال «شهرزاد» نامید .توزیع
آخرین قسمت از این سریال سه فصلی،
عالوه بر توجه رسانههای خبری ،فضای
مجــازی را نیز تحت ســیطره خــود قرار
دارد و خیلیها در روایتهای مختلف از
«شهرزاد» نوشتند .بسیاری از مخاطبان
در کامنتهایــی در صفحههــای

اجرای شهرام ناظری و گروه لیان
در تاالر وحدت

مجموعه فرهنگی ســازباز به بهانه قــرار گرفتن تیم ملی
فوتبال ایران در گروه  Bمجموعه کنسرتهای «شبهای
موسیقی گــروه  »Bرا برگــزار میکند .در این رویداد اســتاد شــهرام
ناظــری و گروه لیــان از ایران در کنــار گروههای مطرحی از اســپانیا و پرتغال
کــه در گــروه  Bحضــور دارنــد روی صحنــه خواهنــد رفــت .در شــب اول این
س از آن
رویــداد کــه  28خــرداد اتفــاق میافتــد ابتدا «شــهرام ناظری» و پــ 
«خــوزه لوئیس مونتون» هر کدام حدود  45دقیقه به اجرای برنامه خواهند
پرداخــت و عالقه مندان با تهیه یک بلیت به اســتقبال هر دو اجرا میروند.
خــوزه لوئیس مونتون از برجســتهترین نوازنــدگان گیتار فالمنکو در اســپانیا
اســت که همراه با گروهش (گیتار ،آکاردئون و پرکاشن) روی صحنه میرود.
در شــب دوم ( 29خرداد) ،گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان و کمانه
از پرتغال این رویداد فرهنگی را ادامه میدهند.

اسدزاده رئیس شورای عالی ارزشیابی
هنرمندان و نویسندگان شد

نماینده تام االختیار وزیر و رئیس شورای عالی ارزشیابی
روی خـط هنرمنــدان و نویســندگان کشــور بــا حکم وزیــر فرهنگ و
خـــــــبر
ارشــاد اســامی منصوب شد.ســید عباس صالحــی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی دیروز طی حکم جدیدی برای محمدرضا اسدزاده،
وی را بهعنــوان نماینــده تام االختیار وزیر و رئیس شــورای عالی هنرمندان،
نویســندگان و شاعران کشور منصوب کرد.اســدزاده پیش از این طی حکمی
از سوی وزیر بهعنوان دبیر شورا منصوب شده بود.

اجرای ایرج در رفسنجان

حســین خواجهامیری (ایرج) یکم تیر در خانه خشــتی رفسنجان
روی صحنه خواهد رفت .در این کنســرت امیر احســان فدایی نیز
ایــرج را همراهــی خواهــد کرد .نیمــا نورمحمدی رهبری ارکســتر
حسین خواجهامیری را انجام میدهد.

لزوم همکاری جدی مراجع قضایی در مبارزه با قاچاق کتاب
مریم شهبازی

جلســه شــورای عالی اکران روز گذشــته ( ۲۲خردادماه) برای تعیین تکلیف
پخش بازیهای فوتبال جام جهانی روســیه  ۲۰۱۸در ســینماها برگزار شد و
طبق این جلســه مقرر شــد ســه بازی ایران در جام جهانی و سه بازی نهایی
جام جهانی در سینماهای سراسر کشور پخش شود .بلیت این بازیها مبلغ
 ۲۰هزار تومان تعیین شده است.

اعالم برنامه شورای عالی بینالملل سینما

شورای عالی بینالملل سینمای ایران سرفصل فعالیتهای خود در
بخشهای مختلف امور سینمایی را به منظور افزایش سهم ایران در
بازار جهانی مبادالت محصوالت ســمعی و بصری به ســطح درخور
در  ۲۲بنــد اعالم کــرد .با اعالم ایــن برنامه جامع ،جشــنواره جهانی
فیلم فجر زیرمجموعه شورای عالی بینالملل سینما شد.

حضور «آخرین داستان» در یک رویداد معتبر سینمایی

بــا دعــوت ادی گارســیا گرنــت ،رئیــس جایــزه آسیا-پاســیفیک انیمیشــن
ســینمایی «آخریــن داســتان» بــه کارگردانی اشــکان رهگــذر و تهیهکنندگی
احســان رســولاف در بخش انیمیشــن دوازدهمین دوره این رویداد معتبر
ســینمایی بــا  20اثــر دیگر بــرای بــه دســت آوردن بهترین جایزه انیمیشــن
سینمایی به رقابت خواهد پرداخت.

بســاط دستفروشان کتاب تا همین چند
ســال پیــش ،تنهــا میزبــان کتابهــای
کمیاب و ممنوعه بــود؛ آثاری که امکان
خرید آنها از کتابفروشیها ممکن نبود.
با این حال چند ســالی است که ناشران
زیرزمینی پا را فراتر گذاشــته و به ســراغ
آثاری رفتهاند که در زمره کتابهای روز
و پرفروش ناشــران (کتابــی چون ملت
عشــق و )...به شــمار میآیند ،مسألهای
که لطمهای قابل توجه به اقتصاد نشــر
زده و گالیــه و حتــی ثبت شــکایتهایی
از ســوی آنــان را بهدنبال داشــته اســت.
بــه همیــن واســطه دو ســالی اســت که
کارگروهی ویژه با عنوان «کارگروه مقابله
با تکثیر و عرضه غیرقانونی کتابها» با
همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد شــکل گرفته
کــه بــا همــکاری مراجــع قضایــی بــه
تازگــی موفــق به ضبــط  10وانــت کتاب
منتشرشده زیرزمینی شده است.
 ëëانتشــار زیرزمینــی آثار حاضــر و آماده
ناشران!
گالیــه اغلب ناشــران حرفــهای طی
سالهای اخیر بر این بوده است که چرا
نشــر زیرزمینی به ســراغ آثــار پرفروش
آنــان مــیرود و چرا هیــچ نظارتی برای
جلوگیــری از وقــوع آن نیســت! با وجود
انتشــار تعداد عناوین مختلف از ســوی
ناشــران حرفــهای در طــول ســال ،تنهــا
بخــش کمــی از کتابهای عرضه شــده
از ســوی آنان از شــانس پرفروش شدن
برخوردار میشــوند .این در حالی است
کــه افــراد ســودجو بــه محض اطــاع از
پرفروش شدن یک اثر به سراغ آن رفته
و بدون نیــاز به پرداخــت هزینههایی از
قبیل حــق التألیــف نویســنده و ...کاری
حاضر و آماده را بازنشر میکنند.
از همیــن رو طــی ســالهای اخیــر
صدای ناشرانی که از این طریق متضرر
شــدهاند درآمده و برخی از آنان دســت
به ثبــت شــکایتهایی هــم زدهاند .هر
چند که اغلب ناشــران تأکید دارند روند
ثبت و پیگیری شکایتهای آنان در این
زمینــه بــه طریقی اســت که اســیر روند
کاغذبازیهــای اداری شــده و آنــان را از
ادامه پیگیری هم دلسرد کرده است.
با این حال حدود دو ســالی اســت که
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران

بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد دســت بــه تشــکیل
کارگروهــی بــا عنــوان «کارگــروه مقابلــه
بــا تکثیر و عرضــه غیرقانونــی کتابها»
زدهاند .محمود آمــوزگار رئیس اتحادیه
ناشــران و کتابفروشــان تهــران دربــاره
فعالیتهایی که در این مدت در کارگروه
مذکور انجام شده به «ایران» گفت«:سال
 1395به موجب تفاهمنامهای که میان
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران
و وزارت ارشــاد بســته شــد کارگروهــی به
منظور جلوگیری از انتشار غیرقانونی آثار
ناشران شکل گرفت».
همــان طــور کــه آمــوزگار اشــاره کــرد
حدود دو ســالی از تشــکیل ایــن کارگروه
میگــذرد بــا این حال ناشــران طــی این
مدت تأکید داشــتند که شــاهد عملکرد
چندان اثربخشــی از ســوی آن نبودهاند.
رئیــس اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان
علــت ایــن مســأله را در ایــن میداند که
پیگیری قضایی این گالیهها نیازمند ثبت
شکایت خصوصی از سوی ناشران بوده و
مدعی العموم به تنهایی قادر به پیگیری
شکایتی که از لحاظ حقوقی خصوصی به
شمار میآمده نبوده است.
آموزگار در همین رابطــه افزود« :در
ابتدای فعالیت این کارگروه تنها ارشــاد
و اتحادیــه در آن حضــور داشــتند و ما از
نماینــدگان قــوه قضائیــه ،شــهرداری و
نیــروی انتظامی هم دعــوت میکردیم
در جلســاتمان شــرکت پیــدا کننــد تــا از
نظــرات آنــان هم بهــره ببریــم .بعد از
مدتــی متوجــه شــدیم کــه بــه فعالیت
و همــکاری جــدی همــه دســتگاههای
ذیربط نیاز داریم ،از همین رو جلســات
بعــدی بــا حضــور جدیتــر نمایندگان
سازمانهای مذکور برگزار شد».
بهگفتــه ایــن فعــال عرصــه نشــر
برخی ناشــران بــا وجود آنکــه آثار آنان
بــ ه شــکل غیرقانونــی منتشــر شــده اما
پیگیــری چندانــی بــرای ثبت شــکایت
خود انجــام ندادهاند .آموزگار در همین
رابطــه خطــاب بــه ناشــران گفــت«:از
همــه همکاران فعال درعرصه نشــر که
آثارشــان به این شــکل منتشــر و عرضه
شــده میخواهــم کــه یــا خــود شــخصاً
شکایتشــان را پیگیری کنند یا به ما در
اتحادیه برای پیگیری آن وکالت بدهند.
تا وقتــی که چنین درخواســتی از ســوی
خــود ناشــران مطرح نشــود ما قــادر به
انجام هیچ کاری نخواهیم بود».

«کتاب
بهگفتــه مدیــر مســئول نشــر ِ
آمــه» در پــی جلســهای کــه اســفند ماه
ســال گذشــته بــا حضــور ســه معــاون
قــوه قضائیــه ،فرمانــده پلیــس تهران،
فرمانده پلیــس امنیت کشــور ،اتحادیه
ناشــران و کتابفروشــان تهــران و...
برگزار شــد تصمیم به همکاری بیشــتر
نیــروی انتظامــی گرفتــه شــد چراکــه
بــرای جلوگیری از ایــن کار به برخوردی
بازدارنده نیاز بود.
آن طــور کــه آمــوزگار در ســخنانش
تأکیــد کــرد بواســطه آنکــه در میــان
کتابهــای منتشــر شــده زیرزمینــی،
کتابهــای ممنوعه و به اصطالح ضاله
هم وجود دارد دستگاههای قضایی هم
بــه طور جــدی وارد کار شــدهاند .چراکه
انتشــار این آثار در تضــاد با امنیت ملی
بــوده و بــرای پیگیری آن دیگــر به ثبت
شکایت خصوصی نیازی نیست.
ëëکتابفروشــان از فــروش آثــار چــاپ
زیرزمینیخودداریکنند
طــی روزهــای اخیــر بواســطه ورود
دادســتانی تهران به ماجرای کتابهای
قاچــاق یکــی از مراکــز فعــال در ایــن
زمینــه شناســایی شــده 10 ،وانــت کتاب
جمعآوری شــده و دو مغازه هم پلمب
شدند ،عالوه بر این مجرمان هم تحت
پیگیرد قانونی قرار گرفتند.
بهگفته آموزگار فهرســت کتابهای
موجــود در ایــن دو مغــازه جمــعآوری
شــده و تحویل بازپرس پرونده شــدهاند
و حــاال بایــد دید کــه رونــد پیگیریهای
بعدی آن با چه جدیتی انجام میشود.
او کمترین فایده این اقدام اخیر مراجع
قضایــی را در ایــن میدانــد کــه حداقل
حاال افراد متخلف میدانند که احتمال
دســتگیری آنــان وجــود دارد و شــاید به
آسودگی قبل به سراغ این کار نروند.
آمــوزگار در ادامــه ســخنانش از
کتابفروشان درخواست کرد تا از فروش
آثــاری که بــه شــکل غیرقانونی منتشــر
شدهاند خودداری کنند .او ادامه داد«:به
طور جــدی از همکارانــم میخواهم که
به حقوق مؤلف احترام بگذارند تا دیگر
شــاهد انتشــار غیرقانونــی هیــچ کتابــی
نباشیم .اگر کتابفروشان به طور آگاهانه
دســت به فروش این قبیل آثار بزنند با
آنان برخورد قضایی میشود».
آنطــور کــه آمــوزگار در ســخنانش
تصریح کرد پلیس امنیت از این به بعد
همــکاری بهتری با ایــن کارگروه خواهد

داشــت .بــه گفتــه وی اگــر ایــن پیگیری
شــکل سراســری پیدا کرده و دادســتانی
کل کشــور هــم بــه آن ورود پیــدا کنــد
میتوان به صدور دســتور قضایی بدون
نیــاز بــه طــرح شــکایتهای خصوصی
امیدوار شد.
در میــان آثاری کــه از ایــن دو مغازه
ضبــط شــدهاند ،کتابهــای مؤسســات
نشــر مختلفی دیده میشود که مؤسسه
ققنــوس هــم از جملــه آنهــا اســت.
امیــر حســین زادگان مدیــر مســئول
نشــر ققنــوس دربــاره میــزان اثرگذاری
فعالیتهــای کارگروه مبــارزه با قاچاق
کتــاب به «ایــران» گفــت« :حــدود یک
ســالی اســت کــه مشــخصات کامــل
فــردی کــه بــه تازگــی دســتگیر شــده را
میدانســتیم ،حتی چند شکایت هم از
او ثبــت کــرده بودیم اما تــا وقتی پلیس
امنیــت وارد ماجرا نشــد قادر بــه انجام
کاری نبودیــم و پرونــده اســیر کاغــذ
یشد».
یهای اداری م 
باز 
او ادامــه داد«:از میــان همــه عنــوان
کتابهایی که یک ناشــر پــرکار در طول
ســال منتشــر میکنــد در نهایــت چنــد
کتــاب بــا اســتقبال قابــل توجــه مــردم
روبــهرو میشــود .متأســفانه افــراد
ســودجو به محــض اطــاع از پرفروش
شــدن یک اثر به ســراغ آن رفته و چاپ
زیرزمینــیاش را چنــد روزه وارد بــازار
کتــاب میکنند .در گذشــته این کتابها
تنها به شکل دیجیتال و بیکیفیت چاپ
میشــدند امــا حاال شــرایط بــه گونهای

شــده کــه گاه تشــخیص چــاپ قانونی و
غیرقانونــی اثــر ممکــن نیســت ».البته
همه ایــن کتابهــای زیرزمینی کیفیت
خوبــی ندارنــد و برخی از آنها بواســطه
صحافی بد سریع ورق ورق میشوند .او
درباره قیمت کتابهای چاپ غیرمجاز
ادامه داد«:قیمت ایــن کتابها با اصل
کتــاب فرقی نــدارد ،منتهی آنــان چون
از کار حاضــر و آمــاده اســتفاده میکنند
قادر به عرضــه آثار خود با تخفیفهای
بیشــتری بــه پخشکننده کتــاب و کتاب
فروش هســتند .شــاید باورتان نشود اما
اغلب این آثار بــا تخفیفهای  50تا 60
درصــدی وارد چرخــه کتاب میشــوند.
ایــن در حالی اســت که ناشــران قادر به
عرضه آثار خــود با تخفیف بیش از 35
تا  40درصد نیستند».
بــا وجود آنکه فروش این کتابها به
دستفروشیها ختم نمیشود و میتوان
شــاهد عرضــه آنهــا در نمایشــگاههای
اســتانی ،فصلــی ،ایســتگاههای متــرو و
حتی نمایشــگاههای دایر در دانشگاهها
بــود اما نبایــد فراموش کرد کــه به گفته
حســین زادگان کتابفروشــیهای اسم و
رسم دار هیچ گاه دست به انتشار چنین
کتابهایی نمیزنند.
داود علــی بابایــی ،مدیــر مســئول
نشــر «امیدفــردا» از جملــه ناشــرانی
اســت کــه اعتقــاد چندانی بــه اثربخش
بــودن فعالیتهــای این کارگــروه ندارد
و تأکیــد دارد کــه دیگر کار از کار گذشــته
است .او نیز در همین رابطه به «ایران»

گفت«:جالــب اینجاســت کــه یکــی از
کتابهایی که در نشــر امید فردا منتشــر
شــده و بعــد هم ممنــوع اعالم شــد به
شــکلی گسترده در مشهد منتشر و روانه
تهران شــد .تعداد نسخههایی که از این
کتــاب بــه شــکل چــاپ زیرزمینــی وارد
بازار شــد آنقــدر زیاد بود کــه بارها برای
پاسخگویی به ارشــاد و وزارت اطالعات
احضــار شــدم تــا ثابت کنــم مــن از آن
بیاطالع هستم».
او درباره عملکرد این کارگروه افزود:
«تــا وقتــی کــه دادگاه فرهنــگ و رســانه
همراهــی جــدی با این مســأله نداشــته
باشــد و از ســویی ممیزی کتــاب به خود
ناشــران واگذار نشــود نمیتــوان به حل
ایــن مســأله امیــد داشــت .مخاطبــان
اگــر بداننــد کتابهــا از دریچــه ممیزی
ناشــران وارد بــازار کتاب میشــود دیگر
بــرای اطمینــان از خریــد کتابــی کــه
سانســور نشــده به ســراغ دستفروشــان
نمیروند و ترجیحشــان به خرید کتاب
از کتابفروشیها خواهد بود».
بــا وجــود نظــرات مثبــت و منفــی
متعــددی که در ارتبــاط با ایــن کارگروه
در میــان ناشــران مطــرح اســت بایــد
صبــر کــرد و دیــد حاال کــه اعضــای این
کارگــروه مدعــی همکاری بهتــر مراجع
قضایی هســتند در آینده با چه تصمیم
گیریهایی از سوی آنان روبهرو خواهیم
بــود و اینکه ســرانجام کالف پیچ درپیچ
قاچاق کتاب یا همان انتشار غیرقانونی
کتاب سر از کجا درخواهد آورد.

آقاجان فیوج زاده،سرنانواز مازندرانی از دنیا رفت

ُسرنای مازندران به سوگ نشست
ندا سیجانی
خبرنگار

یکی از آخرین بازماندگان نسل قدیمی
ُســرنانوازان مازنــدران نیــز درگذشــت
تــا موســیقی ســنّتی ایــن خطه سرســبز
بــه ســوگ بنشــیند .آقاجــان فیــوجزاده
متولــد  6تیرمــاه  1321و یکــی از آخرین
بازماندگان سرنا نوازی مازندران بود .او
در نوجوانی با ساز «هللوا» آشنا میشود
و بعدهــا بــا انتخــاب ُســرنا بــه عنــوان
ســازاصلی اش ،نــزد اســتادانی چــون
کربالیــی علــی جــان و محمــد قلیمــی
مشق میکند .آقاجان با کار و ممارست
فــراوان ،آرام آرام بــه راوی متفاوتــی از
مقامهــای ویــژه ُســرنا تبدیل میشــود؛
هرچند صد افســوس که در این ســالها
آن طــور کــه باید قــدر ندید و ســرانجام
بعد از ســالها تحمل بیماری شــامگاه
روز دوشنبه ( ۲۱خرداد) درگذشت.
ناصر وحدتی ،خواننده پیشکســوت
و پژوهشــگر موســیقی بــه «ایــران»
میگوید :آشنایی من با زنده یاد آقاجان
فیوجزاده به ســال  1381در ســاری و در
مراســم بزرگداشــت حســینعلی طیبی
(للــوا یــا هللوا)نــواز برجســته مازنــدان

برمیگردد که به اتفاق دو نوازنده نقاره
در آن مراســم حاضر شدند و این اولین
وآخریــن دیداروشــنیدن نــوای ســرنای
او بــود .مرحــوم فیــوجزاده درســال 65
و درجشــنوارهای کــه در تهــران برگــزار
شــد ،عنــوان بهترین ســرنانواز ایــران را
بــه خــود اختصــاص داد .البتــه پیش از
او ،علــی نینــواز که اهل خراســان بود -و
متأسفانه چند سال پیش فوت کرد -به
عنوان یکی از بهترین ســرنانوازان آســیا
معرفی شــده بــود .مرحــوم فیــوجزاده
از ســرنانوازان سینه به ســینه بود به این
معنــا که مانند ُســرنا نــوازان امــروزی و
مدرن که بر اســاس نت یــا گاهی اوقات
نغمــه و ترانــه مینوازنــد ایــن هنــر را
نیاموخت و در واقــع یکی از ویژگیهای
او ایــن بــود کــه صدایــی که از ســرنایش
درمیآمد صــدای اصیل مازندران بود؛
یعنی صدای کهن مازندران.
وحدتــی درادامــه بیان داشــت :این
افــراد هنرمنــد در همــه اســتانهای مــا
حضــور دارنــد و فکــر میکنم این نســل
ســرنانوازان آرام آرام ازبین رفته اســت.
دیگر کســی نیســت کــه ایــن نغمهها را
بنــوازد و تنها باید به چنــد نمونه آثاری
که در آلبومها جمعآوری و ضبط شــده

اســت مراجعــه کنیــم شــاید هم کســی
دیگــر رغبــت نواختــن آن را نــدارد و
برایــن نظر باشــند که فرآیند آن به ســر
آمــده و دوران این ســازها ســپری شــده
اســت و فرآیند مــدرن امــروزه جای آن
را گرفتــه اســت .یعنی دیگرموســیقی را
بــا نت میآموزیم و دانشــگاه موســیقی
آمــده اســت .امروزه تحصیل موســیقی
حــرف اول را میزنــد ودیگــر کســی در
آموزشگاههای موسیقی از طریق گوش،
موســیقی را تعلیــم نمیبینــد و بعــد
ایشــان آن نســلی کــه از طریــق گوش و
ســینه به سینه موســیقی و سرنا نوازی را
آموزش مــیداد دیگر وجود ندارد حتی
در عروسیها هم منسوخ شده است.
ناصــر وحدتــی افــزود :آقاجــان
فیــوجزاده نمــاد و یا تجســم نغمههای
سپری شده مردم مازندران و گیالن بود.
فیــوج در گیالن به افراد زرنگ و باهوش
گفتــه میشــود و ســرنانوازی در نقــاط
مختلف ایران با هم متفاوت و براساس
زبــان و لهجــه اســت کــه ســبب شــده
نغمههای سرنا از دیرباز شکل بگیرد.
جمــال محمدی کارشــناس انجمن
موســیقی اســتان مازندران و سرپرست
توگو
گــروه موســیقی «کایر» نیــز در گف 

با ایســنا بیان داشت :با وجود تعصباتی
در زندگی خانوادگی برخی ازهنرمندان،
فرزنــدان آنهــا موســیقی کار نمیکنند؛
البته نواختن سرنا نفسگیر است و کمتر
جوانی در شهرســتانها پیدا میشود که
به نواختن این ساز روی بیاورد.میتوان
گفــت حــاج آقاجــان فیــوجزاده یکی از
آخرینهای نسل قدیمی ُسرنانوازی در
مازندران بوده اســت و بعد از او کســانی
که ُسرنا مینوازند ،نیروی جوان هستند.
این اســتاد شاگرد هم نداشت و این ساز
را به صورت آکادمیک آموزش نمیداد.
ما نیز به واسطه نوازندگی آن شادروان،
قطعاتی که یاد گرفتیم را به نسل جدید
منتقل میکنیم.
بــه گفته محمــدی مرحــوم آقاجان
فیــوجزاده شــیوه نوازندگــی منحصــر
بــه فــردی داشــت ،اســتاد ،نوازندگی را
بــه گونــهای انجام مــیداد کــه در انتها،
چنــد موتیــف پیوســته در کنار هــم قرار
میگرفتند .قطعاتی که استاد فیوجزاده
نواخــت بــا اســمهایی از جملــه «یــک
چــوب» یــا «پیش نــوازی» کــه خودش
مطرح کرد ،ثبت شده است .او میگوید:
مســئوالن هنری کشــورمان تا زمانی که
ایــن هنرمنــدان در قیــد حیات هســتند

عکس :مازندران آنالین

قطعی شدن پخش فوتبال جام جهانی در سینماها

چهرههای ســینمایی از آخرین ســاخته
حســن فتحی ،این کارگــردان نیز پس از
مدتها باالخره قفل سکوت را شکست
و با انتشــار پســتی در صفحه اینستاگرام
خــود به بیان توضیحاتــی درباره تجربه
حضــور در ایــن پــروژه و حواشــی ایجاد
شــده بــرای ایــن ســریال و طــرح برخی
مشکالت مالی تهیهکننده و ...پرداخت.
فتحــی در بخشــی از ایــن یادداشــت بــا
اشاره به بحران شبهات مالی ایجاد شده

برای سریال ،تصمیمگیری در خصوص
ادامه ســریال بــا توجه به شــرایط ایجاد
شده را بزنگاه مهم و یکی از سختترین
لحظــات پروســه تولیــد عنــوان کــرد.
یادداشت حسن فتحی البته حاوی یک
خبر امیدوارکننده هم برای عالقهمندان
این مجموعه بود؛ بازگشت مجدد قباد،
شــهرزاد و فرهاد« :امید اســت در آینده
نزدیــک امــکان ســاخت فصــل چهارم
آنکه در آن شاهد بازگشت مجدد قباد،

شــهرزاد و فرهاد بــه متن قصه خواهیم
بود ،فراهم گردد!» طی چند روز گذشته
زمزمههایــی در خصوص تــدارک برای
ســاخت ســریال جدید این فیلمساز در
شبکه نمایش خانگی شــنیده میشود.
طبق اخبار منتشــر شــده حســن فتحی
این روزها در تدارک ســریالی بر اســاس
رمان معروف «بامداد خمار» اســت که
تهیهکنندگــی آن را ایــن بــار هم محمد
امامی بر عهده خواهد داشت.

عکس :مهــر

در پــی مطلب مندرج در یکی از روزنامهها و برداشــتی کــه از مصاحبه اخیر
دبیر جشــنواره جهانی شــده اســت ،روابــط عمومی جشــنواره جهانی اعالم
کرد برداشــتی که از مصاحبه رضــا میرکریمی در مورد عملکرد مالی یکی از
جشــنوارههای داخلی صورت گرفته صحیح نیســت و این موضوع ارتباطی
بهآخریــن دوره جشــنواره ملی ندارد .حدود ســه هفته قبــل رضا میرکریمی
دبیــر جشــنواره جهانــی فجــر بــا اشــاره بــه بــاال نبــودن بودجــه ۸میلیاردی
جشنواره تحت امرش در کنایه ضمنی عنوان کرد که چرا کسی درباره بودجه
۲۱میلیاردی جشــنوارههای دیگر حرف نمیزند .صحبتهای میرکریمی در
روزهای گذشــته با واکنش ابراهیم داروغهزاده دبیر سی و ششمین جشنواره
ملی و رمضانعلی حیدری خلیلی معاون منابع انســانی ســازمان سینمایی
همــراه بود .داروغــهزاده از بودجه زیر ۵میلیاردی جشــنوارهاش و بازگشــت
 ۱٫۵میلیــارد این بودجه با بلیت فروشــی ســخن گفت و حیــدری خلیلی نیز
روز دوشــنبه در گفتوگویی هزینه بخش ملی جشــنواره سیوششــم فجر را
چهار میلیارد وششــصدمیلیون تومان و بودجه جشــنواره جهانی فیلم فجر
را حدود هشــتمیلیاردودویســت میلیون تومان عنوان کرد .در نهایت روز
گذشــته روابط عمومی جشــنواره جهانی با انتشــار اطالعیهای اعالم کرد که
مقصود میرکریمی آخرین دوره جشنواره ملی نبوده است.
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رئیس اتحادیه ناشران از عملکرد کارگروه مقابله با تکثیر و عرضه غیرقانونی کتابها گفت

روزنامه نگار

فرهنگ

اینســتاگرام خــود از عدم رضایتشــان از
پایانبنــدی این ســریال گفتنــد و برخی
حتی خواهان یک قســمت آخر جدید و
متفاوت برای این سریال شدند؛ بخشی
هــم عنوان کردند که آنچــه در این چند
هفته آنهــا را با این ســریال همراه کرده
است ،مسیر قصه در این سه فصل بوده
و نه انتظار بــرای پایانبندی آن .فارغ از
واکنشهای متفاوت مخاطبان به پایان
ســریال «شــهرزاد» و تمجیــد برخــی از
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بــه آنها توجــه کننــد .اســتاد فیــوجزاده
ســالهای ســال خانهنشین شــده بود و
مســئوالن هنــری مــا در زمان حیــات او
محفل یا دیداری برای همنشینی اهالی
فرهنــگ و هنــر با ایــن هنرمنــد ترتیب
ندادنــد .بــه همیــن دلیــل هنرمنــدان
پیشکســوت بعــد از فوتشــان نغمههــا
را بــا خــود میبرنــد بــدون آنکــه ایــن
نغمههــا منتقل شــوند .وظیفــه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی است که ترتیب
برنامههایــی بــرای دیــدار هنرمنــدان
جوانتر را با پیشکسوتان بدهد.
مرحــوم فیــوجزاده در نوازندگــی
ضــرب و دســرکوتن نیــز چیرهدســت

بود.بــرادر بزرگــش مصطفــی علیــزاده
فیــوجزاده کــه همچنــان در قیــد حیات
است نوازندٔه چیرهدست ساز کمانچه و
دسرکوتن است که از وی اثری به همت
فرهنــگ خانــه تحــت عنــوان کمانچــ ٔه
مازندران منتشر شد .مصطفی علیزاده
علیرغــم اینکــه هماکنــون روشــندل
اســت و  ۹۵ســال ســن دارد ولی ســاز را
خوش مینوازد .علی و محسن علیزاده
در مکتب وی آموزشدیده و ســالها به
همراه عموی خود به اجرای برنامههای
سرنا و دسرکوتن پرداختند و هماکنون از
راویان برجســته تکنیکهای دسرکوتن
هستند.

