خدماتی پرداخت میکنیم .ش��ما در موضوعات
تصویری تلویزیونی یا پخش مس��ابقات ورزشی
شاهد این مسئله هس��تید .پس میشود فهمید
که محاسبههای سردستی ما چندان قابل استناد
نیست.
یعن�ی مصر فکنن�ده ب�ودن م�ا را
نمیپذیرید؟

چرا .ما بیش��تر مصرفکنندهایم تا تولیدکننده یا
بهعبارتی دیگر ،ما عمدتا گیرندهایم تا دهنده .اما
این مسئله تا کی قرار است ادامه پیدا کند .ما االن
بدون رعایت کپیرایت در نشر به کجا رسیدهایم؟
ابتدا کتابهایی از ناش��ران خارجی بدون اجازه
ناش��ر اصطالحا افست میشد که با شمارگان باال
در بازار ایران قابلفروش ب��ود .درحالحاضر هر
کتابی با هر شمارگانی درحال تکثیر شدن بدون
مجوز است و کار به حوزه تکثیر آثار ایرانی داخلی
کشیده شده اس��ت .طبیعی بود که چنان روندی
بدون هیچگونه کنترل و نظارت جدی و بیتوجهی
به چاپ کتاب بهصورت غیرقانونی در کشور حتی
در شرایطی که برخی از ناشران داخلی بهراحتی
و فراغ بال با درج آدرس و مشخصات خود ،کتاب
را بدون شناس��نامه وارد بازار میکنند ،به اینجا
کشیده شود و کار با توجیه قانونی بودن تکثیرهای
غیرمجاز خارجی ،به چاپ غیرقانونی کتابهای
داخلی سوق پیدا کند .این روند موجب شده است
تا ناش��ر واقعی ما که میخواهد محتوا تولید کند
کنار بماند و انگیزهای برای تولید آثار ارزش��مند
و پر فروش نداش��ته باش��د .در مقابل ناشرانی که
هم��واره انتظار تکثی��ر آثار پرف��روش دیگران را
داشتهاند ،قارچگونه رشد کنند .وقتی این ذهنیت
در نشر شکل گرفت که من هر کتابی را خواستم
از هر ناشری ،کپیمیکنم و میفروشم ،حاصلش
میش��ود وضع موجود .بهعبارتی ،از یکسو هیچ
ناش��ر توانمندی حاضر نمیش��ود در یک رویداد
بزرگ س��رمایهگذاری کند و از س��وی دیگر هر
دارنده مجوز نش��ری هرچه دلش خواست تکثیر
و منتش��ر میکند و این یعن��ی فاجعه در صنعت
نشر یک کشور.
اتفاق�ی که اکن�ون واقعا در نش�ر ما رخ
داده است.

میتوانیم کاری در این ارتباط انجام دهیم و حق
و حقوق مولف را از ناشر متخلف بگیریم؟ بدیهی
است پاسخ منفی است چون قانوناً قابل پیگیری
نیست .وقتی ناش��ر یا آژانس خارجی کتابهای
م��ا را با کتابهای مث ً
ال ترکیه و کره و ...مقایس��ه
میکن��د ،بهخاطر تس��هیل در خری��د و فروش،
سهولت نقل و انتقال پول ،حق کپیرایت متقابل
برای ناشران خارجی و نظایر آن ،حتماً آثار ایرانی
را از اولویت خارج میکند و به گپوگفتی با طرف
ایرانی بسنده میکند.
منتقدان درباره پیوستن ایران به معاهده
برن میگویند ،پذیرش کپیرایت برای ما
بیشتر ضرر دارد و حتی خالف منافع ملی
است و اشاره میکنند به میزان وابستگی
م�ا ب�ه واردات و ضع�ف ما در ص�ادرات.
معتقدند که اگر این اتفاق روی دهد بخش
زیادی از بدنه فعلی نشر ایران ،ولو ناشران
بیمار ،ناچارند از این کار دس�ت بکشند.
نظر شما چیست؟

ش��اید در کوتاهمدت ضرر هم وارد ش��ود .من رد
نمیکنم .اما دقت کنید که ای��ران اگر معاهده را
بپذیرد حتما در استفاده از محصوالت و خدمات،
امتیازاتی برای کشوری با این میزان مصرف قائل
خواهند شد .مثال ناش��ران خارجی برای تشویق
ناش��ران داخلی به خرید رای��ت و در نظر گرفتن
قیمت کتاب در ایران ،رایت نازلی از ناش��ر ایرانی
مطالبه خواهن��د کرد .دلیلش هم آن اس��ت که
تاکنون حجم وس��یعی از عناوین پرفروش آنها،
که عموما چش��م امید به کس��ب س��ود از طریق
آنها را دارن��د ،در ایران بدون پرداخت هیچ رایتی
ترجمه یا تکثیر میش��ده است .طبیعی است در
صورت قانونمند ش��دن ،آنها راغ��ب خواهند بود
حضور آثارش��ان را در این کش��ور تقویت کنند و
در این ارتب��اط امتیازات ش��یرینی خواهند داد.
در بخش نرمافزار و س��ایر امور در این معاهده هم
اتفاق مش��ابهی خواهد افتاد .م��ا با امضای برخی
از قرارداده��ای بینالملل��ی و مش��خصا معاهده
پاریس ،رای��ت زیادی در بخشه��ای صنعتی و

بله .دوس��تان میگویند ما فقط مصرفکنندهایم.
ام��ا بهنظر من نپیوس��تن ای��ران ب��ه کپیرایت،
مصرفکنن��ده ماندن ما را تضمی��ن کرده و تداوم
میبخشد .ش��ما مثال نرمافزارهای گرافیک را در
نظر بگیری��د .اگر همه آنها به وفور در دس��ت یک
گرافیست باشد شک ندارم که هیچکدام را درست
یاد نمیگیرد .اما اگر برای خرید هرکدام پول بدهد
مجبور میشود آن را بهخوبی یاد بگیرد .مثال ما در
ایران نرمافزار  wordرا یک نرمافزار ابتدایی تایپ
میدانیم اما باور کنید خیل��ی از ما نمیدانیم این
نرمافزار میتواند برای ما فهرست اعالم تهیه کند.
این از همان مضرات دسترسی رایگان است .اینها را
نمیشود بهصورت عدد و رقم درآورد.
و درنهای�ت راهی برای رها ش�دن از این
فاجعه پیشنهاد میدهید؟

باید از سازمانهای مرتبط مانند WIPOدر این
زمینه کمک بگیریم و راهکاری پیدا کنیم .تنها و
تنها حمله کردن به یک قانون بینالمللی و رفتن
به سمت انزوا دردی را از ما درمان نمیکند.
جن�اب ربانی ش�ما یکی از پیش�گامان
معرف�ی ادبی�ات ای�ران ب�ه مخاطب�ان
غیرایرانی بودهاید .بهنظر شما و از منظر
تجربهتان چقدر بضاعت برای این موضوع
درصنعت نشرایران ،درحالحاضر وجود

دارد؟

بضاعت ما متاسفانه زیاد نیست ولی باید از جایی
ش��روع کرد .چین  20س��ال قبل در نمایش��گاه
فرانکف��ورت غرف��ه مح��دود و کوچک و بس��یار
ابتدای��ی داش��ت .ی��ادم هس��ت کتابهای طب
س��وزنی را ب��ا کاغذهای بس��یار نامرغوب و حتی
با لیبلهای دس��تنویس عرض��ه میکرد و رایت
آنه��ا را میفروخت .ولی آرامآرام حمایت ش��د و
رش��د کرد و حاال غرف��ه ب��االی  1000متر دارد،
نوبل میگیرد و در جهان ش��ناخته ش��ده است.
ترکیه و کره ه��م همی��نراه را پیمودند و موفق
ش��دند .یکی از مش��کالت در ایران ،این است که
اوال در بس��یاری م��وارد یا کاره��ا قدیمیاند و در
دنیای امروز از حوصله جوامعی که ارتباطاتش��ان
لحظهای انجام میش��ود ،خارج است .یا کارهایی
است که توسط نویسندگان جوان انجام میشود
که بس��یاری از آنه��ا اقتباس اس��ت .وقتی اثری
به ی��ک آژانس ادب��ی معرفی میش��ود ،عموما یا
پاس��خ نمیدهند یا میگویند ای��ن تم یا موضوع
مربوط به  15س��ال قب��ل اروپا یا آمریکاس��ت و
موضوع جدیدی نیس��ت .واقعیت آن است که در
دنیای ادبیات داستانی به دنبال کارها و ایدههای
اصیل و نو میگردن��د .کارهای تکراری خریداری
ندارد .متاسفانه ش��اید به علت آنکه ادبیات ما در
درون کشورمان س��الها محبوس بوده و فراتر از
مرزهای خودمان نرفته و ما نی��ز کمتر با آثار روز
دنیا آشنا شدهایم ،آثار اقتباسی خارجی خیلی هم
پرفروش میش��وند .کار نویسنده ایرانی وقتی در
عرص��ه جهانی محک نخورد راه��ی برای ارزیابی
جهانی اثر او فراهم نمیش��ود .نویس��نده قدیمی
ایرانی هم کارهای��ش امروز دیگ��ر اقبالی ندارد.
اگر س��ابق بر این کس��ی حوصله داش��ت که در
یک رمان ب��رای رفتن از یک اتاق ب��ه اتاق مجاور
 30صفحه از رمانی را بخواند ،امروز اما این حوصله
را نه مخاطب خارجی که بلک��ه ایرانی هم ندارد.
باید برای بازاریابی ادبیات مخاطبشناس��ی کرد.
خیلی از کارهای ما فاقد این مسئله هستند .نکته
دیگری که نمیتوان از نظر دور داش��ت ،س��رعت
بسیار کم ما در عرضه موضوعات روز است .معموال
کارها چ��ون بهصورت حرف��های و متمرکز انجام
نمیش��ود ،پارهای از وقت نویس��نده به تالیف اثر
اختصاص مییابد و موضوع قدیمی میشود .این
مسئله خصوصا در کتابهایی که جنبه اجتماعی یا
سیاسی دارند ،بسیار تعیینکننده و حساس است.
مثال تالیف کتابی در مورد جنگ ایران و عراق که
قریب س��ه دهه از آن میگذرد ،در ش��رایط فعلی
خریداری ن��دارد مگر محافل آکادمیک آن هم در
تیراژ محدود .در این زمانه رایت بسیاری از تالیفات
حتی قبل از انتش��ار برای چندی��ن زبان مختلف
خریداری میش��وند و س��عی آژانسها و ناشران
بر آن اس��ت که مطلب تا تازه اس��ت به زبانهای
دیگر هم برگردان شود .در چنین جهانی ،فروش
رای��ت کتاب نویس��نده معروفی مث�لا در ادبیات
کودکان که کتابش  40س��ال پیش نوشته شده،
دور از ذهن است مگر هدف تبلیغات صرف باشد.
دلیل این مس��ئله البته آن است که کودک امروز
نمیتوان��د با دنیای کودک  40س��ال قبل ارتباط
بر قرار کند.
و راه برونرف�ت از ای�ن پروس�ه را چ�ه
میدانید؟

باید شرایط به گونهای اصالح شود که نویسندگان
توانمند بیشتری به دنیای نش��ر ورود کنند .این
مس��ئله زمانی اتفاق خواهد افتاد که نویسنده از
راه نویسندگی معاش��ش تامین شود .در شرایط

علیرضا ربانی

فعلی یک نویسنده ش��غل اصلیاش کار دیگری
اس��ت و چهبسا مجبور باش��د اصال نویسندگی را
کنار بگذارد تا بتواند زندگی کند .مسئله دیگر آن
است که نویسنده نیمنگاهی هم به عالئق مخاطب
و مش��خصا مخاطب خارجی داش��ته باشد .البته
این وظیفه محافل فرهنگی و دنیای نش��ر اس��ت
که نویسنده را با این ایدهها آشنا کند اما نویسنده
هم باید یاد بگیرد ک��ه برای ورود اثرش به دنیای
حرفهای و بازارهای جهانی نباید صرفا برای دلش
بنویسد .موضوع دیگر ،تأکید و تمرکز بر کارهای
بومی و اصی��ل ایران و البته ط��رح ایدههای نو از
درون این فرهنگ برای مخاطب خارجی است.
در کنار موارد فوق ،دولت وظیفه دارد به درس��تی
یارانه برای گسترش حضور آثار ایرانی در بازارهای
جهان��ی منظور نمای��د .ص��رف دادن یارانه تحت
عن��وان گرنت یا هر روش دیگ��ر کفایت نمیکند.
باید سازوکارهای ارتباط و همکاری با دنیای نشر
در خارج بهدرس��تی شناخته ش��ود تا زمینه برای
هم��کاری دوجانبه فراهم ش��ود .مث�لا نمیتوان
ادعا کرد که گرنت ترجمه برای کتاب مش��خصی
منظور ش��ده اما ناشر خارجی تنها 25درصد آن را
دریافت کند و صبر کند تا دولت ما بعد از انتش��ار
کتاب (که حداقل  18ماه پس از عقد قرارداد است)
راستیآزمایی کرده مطمئن شود کتاب چاپ شده
و تیراژ آن واقعی است و بعد بقیهطلب را تسویه کند.
کدام مترجم ایرانی یا غیرایرانی بیش از یکس��ال
ب��رای دریافت حقالزحمه خ��ود صبر میکند که
انتظار داشته باش��یم طرف خارجی چنین کاری
بکند؟ من البته مشکالت را درک میکنم اما باید
راهحل واس��طی هم پیدا کنیم تا رفتهرفته انگیزه
در طرف ایرانی و خارجی پیدا شود.
تجربه آژانس ادبی در ایران را چقدر برای
رفع این موضوع مفید میدانید؟

ثبت و گس��ترش آژانسهای ادب��ی در ایران در
شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق ناشران داخلی
تجربه و اطالعات کافی از نشر بینالملل ندارند ،از
ضرورتهای ادامه حرکت بهسوی سوق دادن آثار
ایرانی به بازارهای جهانی است .ناشران ایران در
مقایسه با موسسات انتشاراتی بزرگ جهانی بسیار
کوچکند و ش��اید به لحاظ اقتصادی قابل توجیه
نباشد که خود با آژانسهای ادبی یا ناشران بزرگ
خارجی ارتباط بگیرند .البته فعال شدن آژانسها
به این معنا نیس��ت که ناش��ران داخل��ی نتوانند
ب��ا همتاهای خ��ود در دنیا ارتباط برق��رار کنند.
آژانسه��ا میتوانند به ناش��رانی کمک کنند که
توان حضور در محافل بینالمللی را چه به لحاظ
اقتصادی و چه به علت ناآش��نایی با زبان خارجی
یا نحوه ارتباط ندارند .اگر ناش��رانی بتوانند خود
چنین ارتباطی را بهصورت فع��ال ایجاد و دنبال
کنند بس��یار اهمیت دارد .متاس��فانه چون هنوز
در ایران ج��و رقابتی در ح��وزه آژانسهای ادبی
بهوجود نیامده است ،حتی افراد یا موسساتی نیز
که تح��ت عنوان آژانس ادب��ی فعالیت میکنند،
لزوم��ا از اس��تانداردهای الزم ی��ک آژانس ادبی
برخ��وردار نیس��تند ک��ه البته در ص��ورت فعال
ش��دن این چرخه ،اجبارا بهس��مت تکامل پیش
خواهند رفت .آژانس ادبی در ایران هنوز به لحاظ
حقوق��ی جایگاهی ندارد و قاب��ل ثبت کردن هم
نیست .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهصورت
غیر رسمی آن را پذیرفته است اما هنوز مشخص
نیست نحوه ثبت آن چگونه است و تحت نظارت
چه سازمانی است.
موافق ورود دولت به مقوله ایجاد آژانس
ادبی هستید؟

کار دولتی به جایی نمیرس��د .اینه��ا کار دولت
نیس��ت .کار دول��ت حمای��ت و نظارت اس��ت.
سالهای سال اس��ت رایزنیهای فرهنگی ایران
درحال تالشاند اما بهخاطر محدودیتهایش��ان
نتوانس��تهاند کاری کنند .این یک فعالیت دائمی
اس��ت و باید بهصورت سیس��تماتیک رشد کند
و ت��داوم یابد .تغییرات مدیریت��ی در بخشهای
دولتی به این حرکت بسیار ضربه میزند .حقوق
بگیر دولت انگیزهای ندارد ب��رای این کار .دولت
باید برای حمایت از بخ��ش خصوصی برای جلو
بردن این کار هزینه کند .دولت باید سیاستگذاری
اجرایی مشخصی برای این کار داشته باشد و این
فعالیت بودج��ه مصوب حقیق��ی و حتی ردیف
بودجه داشته باشد و مثال این نشود که تعهداتی
مثل گرنت ترجمه که گاهی بخش��ی از آن  1/5تا
دو س��ال بعد پرداخت میشود ،به مشکالت رایج
بودجه برخورد کند و کلیت فعالیت را تحتتأثیر
قرار دهد.

ديگران
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شوریدگی ها و انزواهای سرگون بولص
مریم حیدری
مترجم

بهنظر من
نپیوستن ایران
به کپیرایت،
مصرفکننده
ماندن ما
را تضمین
کرده و تداوم
میبخشد.
شما مثال
نرمافزارهای
گرافیک را در
نظر بگیرید.
اگر همه آنها به
وفور در دست
یک گرافیست
باشد شک
ندارم که
هیچکدام را
درست یاد
نمیگیرد .اما
اگر برای خرید
هرکدام پول
بدهد مجبور
میشود آن را
بهخوبی یاد
بگیرد .مثال
ما در ایران
نرمافزار
 wordرا
یک نرمافزار
ابتدایی تایپ
میدانیم اما
باور کنید
خیلی از ما
نمیدانیم
این نرمافزار
میتواند برای
ما فهرست
اعالم تهیه
کند .این از
همان مضرات
دسترسی
رایگان است

س��رگون بولص در سال  1944در ش��هر حبانیه ،واقع در  800کیلومتری بغداد ،بهدنیا آمد.
در  13س��الگی بههمراه خانوادهاش به کرکوک رفت و از همانجا سرودن شعر را آغاز کرد؛
شهری که با وجود ترک آن در ده ه شصت میالدی و رفتن به بیروت و سپس به آمریکا و دیگر
شهرهای جهان ،تا دم آخر در شعرهای سرگون حضور داشت.
در س��ال  ،1966پیاده ،از راه صحرا به بیروت رفت و آنجا کار ترجمه را آغاز کرد .او شعرهای
بس��یاری از ش��اعران آمریکا چون «تد هیوز» و «آلن گینزبرگ» را ترجمه کرد .س��رگون،
ن کوتاه هم مینوشت .شوریدگیها و انزواها
عالوه بر ش��عر و ترجمه ،نقاش هم بود و داس��تا 
و مغایرت با ش��عر و ادبیات متداول باعث شد که در سال  1964بههمراه چند تن از شاعران
و نویس��ندگان نوجو و دگراندی��ش عراقی از جمله «جان د ّمو» و «صالح فائق» و «یوس��ف
الحی��دری» و «فاضل العزاوی» ،گروهی ادبی را در کرکوک تأس��یس کنند با نام «جماعت
کرکوک» که نامشان برای همیشه در تاریخ ادبی و هنری عراق و عرب بهعنوان نویسندگان
آوانگارد و تأثیرگذار باقی بماند.
اعضای «جماعت کرکوک»» بر سر آن بودند که از چهارچوب بومی ،گام فراتر نهند و در آفاق
جهان ،سیاحت کنند ،زندگی و پیرامونشان را به شیوهای متفاوت تعبیر کنند ،هنجارهای
موجود در نگاه و اندیشه را بشکنند و در جهت خالف جریان معمول ادبیات و هنر ،پیش روند.
سرگون در س��ال  1969از بیروت به سانفرانسیسکو مهاجرت کرد و در آنجا با گروه «نسل
بیت» آش��نا ش��د و با اعضای آن از جمله «آلن گینزبرگ» و «گری اسنایدر» و «گریگوری
کورسو» دوست شد.
س��الهای پایانی زندگی سرگون بولص در آمریکا و اروپا بهویژه در برلین گذشت و سرانجام
در  22اکتبر سال  2007در همین شهر در اثر ابتال به سرطان درگذشت.
آن که میرود
رفتی
بیآنکه دلت برای خیلیها تنگ شود اما
صداهاشان را همه جا با خود بردی
تو
که یکبار رفتی و
چندینبار
آمدی.
گزارشی از جبهه

کرکوک؛ شهری که سرگون تا آخر عمر به آن عشق می ورزید

آن سوی مرز

موسیقی کردستان
ایران در مسکو

گزارشی از فستیوال موسیقی آینه دار

آخرین بازماندگان موسیقی آذری در تهران
سحر طاعتی
روزنامه نگار

این پژوهش��گر موس��یقی اقوام ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره حضور
بازماندگان موس��یقی آذری در این دوره گفته اس��ت :این باعث خوش��حالی ماس��ت که
هنرمندی مانند اکبر یزدانی با  ۹۱سال سن یا عاشیق اهللوردی تقیزاده با شرایطی بسیار
ویژه در فس��تیوال آینهدار حضور پیدا کردند .به اعتقاد ما موس��یقی این عزیزان موسیقی
چند فرهنگی است که به اعتقاد من نش��أت گرفته از هنر هنرمندانی است که بهجا مانده
از تاریخ ما هس��تند .پس باید قدر آنها را بدانیم و امیدوار باش��یم که باالخره روزی یکی از
مدیران عزیز صدای این عزیزان را بشنوند.
وی در دومین شب این فستیوال نیز گفته اس��ت :بسیاری از گونههایی که ما برای حضور
در این دوره از فستیوال دعوت کردهایم بهطور کامل رو به فراموشی است و هنرمندان این
س��بکها هماکنون بهطور کامل خانهنشین هستند که اگر پای صحبتهای آنها بنشینید
درد و دله��ای زیادی برای گفت��ن دارند .جوانان فعال در موس��یقی آذربایجان معتقدند
موس��یقی اقوام ایران موسیقی فعالی نبوده و در عوض موسیقی کشور آذربایجان است که
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من یک سربازم
ِ
پشت
سنگرها
میخوابم و
زن و
خانهام را
خواب میبینم
نه
دشمن
چهره
ِ
بیچارهام را
وقتی
جان میدهد.

موسیقی

شهر پر ش��ده از موسیقیهای آذری .در گوشهای از شهر ،پیشکسوت موسیقی آذربایجان
با ارکس��تری دانشجویی مش��غول تمرین است و در گوشهای دیگر حس��امالدین سراج با
نوازندگان کش��ور ترکیه کنس��رتی برگزار کرده و در تاالر اصلی ش��هرمان یعنی رودکی،
عاش��یقهای آذربایجان ش��رقی و غربی و هنرمندان پیشکسوت ش��هرهای ترکنشین
کشورمان در قالب فستیوال آینهدار موسیقیهای مناطق خود را به پایتختنشینان ارائه
میکنند.
فستیوال موسیقی آینهدار که طی سه سال گذشته با حضور برجستهترین راویان موسیقی
مناطق ایران به همت علی مغازهای ،پژوهش��گر و دبیر هنری این جش��نواره برگزار شده،
امسال درحالی چهارمین دوره خود را طی میکند که خوانندگان و نوازندگان بومی آذری
مهمان آن هستند.
علی مغازهای در اولین روز فستیوال به کمتوجهی مسئوالن به موزیسینهای بومی انتقاد
کرده و گفته اس��ت :من امیدوارم دولت محترم و مسئوالن س��ایر نهادهای دیگر ماجرای
حقوق و بیمه هنرمندان موس��یقی اقوام ایران را حل کنند .البته ما در دبیرخانه فستیوال
موسیقی نواحی آینهدار مشغول برنامهریزیهایی در این زمینه هستیم تا شاید مسئوالن
صدای ما را بش��نوند .م��ا همچنان امیدواریم این برنامهها به س��هم خ��ود در توجه دادن
مخاطبان و مدیران به موسیقی اقوام ایرانی تأثیرگذار باشد.
به اعتقاد من هنرمندانی که در این شبها میزبان آنها هستیم مانند ارگ تبریز در حال از
بین رفتن هستند و اگر شما به پنجههای زخمی نوازندگان گوش دهید میبینید که عین
زخمهای ارگ تبریز دربرگیرنده دردودلهایی اس��ت که واقعا باید آنها را شنید .بهعنوان
مثال یکی از همین هنرمندان شریف بیش از  ۶سال است که درگیر طی کردن پروسههای
اداری تس��هیالت بیمهای هس��تند اما نمیدانم چه اتفاقی افتاده که هنوز پس از این همه
مدت ماجرا و اتفاقاتی از این دست درحال بررسی است.
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در پرکاری بهسر میبرود و اتفاقا از این جهت است که جوانان کشور ما معطوف به آن کشور
میش��وند ولی من خوب به یاد دارم که عالیم قاسماُف هنرمند موسیقی مقامی آذربایجان
در نشستی گفته بود «در ایران هنرمندان خوبی در حوزه موسیقی دارید ،نمیدانم چرا از
من برای این کار دعوت میکنید؟»
طی س��ه روز از برگزاری فس��تیوال آینهدار «افس��انههای ق��رهداغ» یا «قرهداغ افس��انه
لَری»،قصهه��ای «دریاچه ارومیه» یا «ارومیه دریاچه س��ینین س��وزلَری»« ،آذربایجان
خلق موسیقی سی»«،شادیانههای شب چله یا شاد چیلله گنجه سی»« ،افسانه عاشقها
یا عاش��یق افسانه سی»« ،موس��یقی بیرلیک دیلی میز» اجرا شدهاند که در برخی اجراها
آخرین بازماندگان موسیقی آذری همچون استاد اکبر یزدانی نوازنده  ۹۱ساله توتک ،سورنا
و دوزله به نوازندگی پرداختهاند.
چهارمین فستیوال موسیقی نواحی آینهدار امش��ب  2دیماه در تاالر وحدت به کار خود
پایان میدهد.

گروه موس��یقی س��نتی ایران در مس��کو به اج��رای برنامه
پرداختند.
به گزارش ایسنا از راسیا کولتورا ،این مراسم به همت رایزنی
فرهنگی ایران در روسیه برگزار شد که در آن گروه موسیقی
س��نتی کردستان در س��الن کنس��رت چایکوفسکی مسکو
قطعاتی از ردیف و آوازهای سنتی ایران را اجرا کرد.
فراز معروفی یکی از اعضای گروه نوازندگان موسیقی ایرانی
گفت :با سازهای موسیقی ایرانی و کردی ما موسیقی شهری
را در دس��تگاه مقام اجرا کردیم ،س��از من کمانچه اس��ت و
کمانچه برای اجرای موسیقی کالسیک مناسب است.
پیمان سلیمفرد ،رهبر این گروه نیز گفت :صدای سنتور بسیار
آهنگین است و تا حدی ما را بهیاد پیانو میاندازد زیرا سنتور
مبنای س��اخت پیانو بود .هدف ما آشنا س��اختن مخاطبان
روسیه با موسیقی و سازهای سنتی کردی در ایران است.

