
    فرزين ماندگار
سي وچهارمين جشنواره موسيقي فجر اين روزها 
در گوش�ه وكنار كش�ور در حال برگزاري است. 
توجه به موس�يقي اصيل ايراني و نيز موس�يقي 
نواحي يكي از جلوه هاي اين رويداد هنري است. 
در گزارش پيش رو اش�اره اي به برخي اجراهاي 
مختلف موسيقي در گوش�ه و كنار كشور داريم. 
جشنواره موسيقي فجر عالوه بر اجراهاي پايتخت در 15 
استان ايران برگزار مي شود. اجراهاي استاني جشنواره 
در دو فاز مختلف برگزار مي ش��وند. هفت استان ايران 
با همكاري ستاد برگزاري جش��نواره ميزبان گروه ها و 
هنرمنداني هستند كه از تهران هماهنگي ها براي اعزام 
آنها انجام شده اس��ت و هشت اس��تان با برنامه ريزي و 
هماهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  آن استان 
ميزبان اين رويداد موسيقايي هستند.  يكي از اجراهايي 
كه در جش��نواره امسال با اس��تقبال زيادي روبه رو شد 
شاديانه هاي هزار ساله گيالن توسط گروه »گيل و ديلم« 
بود. اين اجرا با قطعه ديلمان كه شاه نوري بر اساس قصه 
ديلمان ساخته است، شروع ش��د. بعد از اجراي مقدمه 
ديلمان توس��ط گروه »گي��ل و ديلم« رضا ش��اه نوري، 
سرپرست اين گروه گفت: »ما امشب به نمايندگي از خطه 
گيالن در خدمت شما هستيم. موسيقي گيالن و ديلمان 
ريشه در هزار سال دارد. موسيقي ديلمان مربوط به شرق 
گيالن و غرب مازندران و برگرفته از كار و مراسم حماسي 
و آييني است. من هم ميراث دار اين موسيقي هستم كه 
از 400 سال پيش سينه به سينه و نسل به نسل از اجدادم 
طهماسب بيگ، جعفرقلي بيگ، مهدي بيگ، شاه نور بيگ 
و نصراهلل بيگ به من رسيده است و من هم اين موسيقي را 
به فرزندانم منتقل كرده ام تا به فراموشي سپرده نشود.« 
او كه تجربه حضور در جشنواره هاي دوره قبل را هم دارد، 
معتقد است: بايد در چنين جشنواره هايي پيشكسوتان 
موسيقي اقوام را به جوانان معرفي كنند و آنها را تشويق 
كنند تا از موسيقي اقوام كه برگرفته از فرهنگ خودمان 
است الگوبرداري كنند. زيرا ما بهترين موسيقي را داريم 
كه برگرفته از كار و كوش��ش مردم اين سرزمين است.  
»گاش وچاي«، »حيران حيران«، »ديلمان« و »رعنا« از 

جمله ترانه هايي بودند كه اين گروه اجرا كردند. 
   تنبوره 120 ساله تالشي مهمان جشنواره فجر

اما آرمين فريدي سرپرست گروه »كادوس« در حين 
اجراي موسيقي منطقه تالش گيالن، دو مهمان قديمي  را 
به حاضران معرفي كرد و گفت: يكي از اين مهمان ها ساز 
»تنبوره« تالشي است كه 120 سال دارد و ديگري »هلل« 
قديمي  اين منطقه است.  اين پژوهشگر موسيقي و نوازنده 
تنبوره بيان كرد: »ساز تنبوره تالشي فراموش شده بود و 
زماني كه به دنبال آن گشتيم به لطف مردان 100 سال 
به بااليي كه در كوه هاي تال��ش زندگي مي كنند، يك 
س��از قديمي  تنبوره را كه يكي از ميانساالن 118 ساله 
حفظ كرده بود، پيدا كرديم و توانستيم نمونه هايي از آن 
را بسازيم و اين ساز را احيا كنيم. خوشبختانه در حال 
حاضر بيش از 500 نمونه از تنبوره تالشي ساخته شده 
و جوانان هم نواختن آن را ياد گرفته اند.  او قبل از اجراي 
آهنگ »بندون بندون«، توضيح داد: اين آهنگ در مراسم 
حنابندان منطقه تالش خوانده مي شود و گريه بسياري از 
مادران را درمي آورد زيرا مفهوم شعر به اين معناست كه 
»به مادر عروس چيزي نگيد كه دختر يك امشب ديگر 
مهمان اوس��ت.« اين اجرا با بخش اعظمي  از موسيقي 
مجلسي تالشي كه در مراسم عروس��ي اجرا مي شود، 
هاين اجرا مچنين با ني چوپاني تالش��ي هم��راه بود. 
آخرين ترانه اي كه اين گروه اجرا كردند »سيا ريحون« 
بود. اجراهاي اين گروه از خطه گيالن با استقبال خوب 

حاضران در سالن سوره حوزه هنري روبه رو شد. 
   نواي ساز مرحوم درپور در موسيقي فجر 

در بخشي ديگر از اين رويداد هنري محمد فاروق درپور 
خواننده گروه موسيقي»انوار تربت جام« همراه با ساز 
پدرش، مرحوم استاد نورمحمد درپور در سي وچهارمين 
جشنواره موسيقي فجر حضور پيدا كرد. اين خواننده 
جوان و گروه��ش قطعه »خوش آمد مهم��ان« را كه 
تاكنون اجرا نك��رده بودند، اجرا كرد تا ي��اد پدر و اين 
استاد آوازهاي عرفاني خراسان را زنده نگه دارد.  گروه 

موسيقي عرفاني »انوار تربت جام« با اجراي دو نوجوان 
اين منطقه، مهديس ابراهيميان و متين درپور شروع 
شد. مبين درپور در چهار سال گذشته منتخب جشنواره 
جوان شده اس��ت. مهديس ابراهيميان نيز در آخرين 
جشنواره جوان و در گروه الف اول ش��د.  اين گروه كه 
موسيقي عرفاني در مدح خداوند، پيامبر اكرم)ص( و 
ائمه معصومين را اجرا مي كنند، اين بار متفاوت تر و با 
شاديانه هاي منطقه تربت جام به صحنه آمدند و اشعاري 
از حافظ، قاضي جالل الدين فقهي سلجوقي از شاعران 
معاصر تربت جام و سيداي كروخي، خليفه غالمعلي 
تيموري عبدالرحمان جامي را اجرا كردند.  پادايرگي 
تربت جام، قطعه كوچه باغي با پيش درآمد مشق پلتان 
و دوبيتي خواني از ديگر اجراهاي گروه »انوار جام« در 
اولين سئانس از دومين روز جشنواره موسيقي فجر و 
در سالن س��وره حوزه هنري بود.  محمد فاروق درپور 
درباره بخش موسيقي اقوام در جشنواره فجر گفت: »ما 
در سال هاي گذشته هم با مرحوم پدرم استاد درپور در 
اين جشنواره حضور داشتيم. اجراي موسيقي اقوام در 
پايتخت به معرفي موسيقي يك منطقه و بهتر معرفي 
شدن هنرمندان آن كمك مي كند.« محمد فاروق درپور، 
خواننده و نوازنده دوتار سابقه اجرا در كشورهاي بسياري 

از جمله امريكا، آلمان و تاجيكستان را دارد. 
   اجراي هنرمند 87 ساله قوچاني 

از سويي ديگر پيشكسوت دوتارنوازي قوچان اجراي 
خود در سومين روز از جشنواره فجر را با حمد رسول اهلل 
و موس��يقي عرفاني ش��روع كرد.  عل��ي غالمرضايي 
آلماجوقي كه معتقد اس��ت اگر زمان كافي براي اجرا 
داشت و مي توانس��ت بخواند، مردم تا صبح در سالن 
مي نشس��تند، قطعه هايي از جمله »بش قارداش« و 
»محمد حنيفه« درباره پسر علي ابن ابي طالب را در 
اولين سئانس از سومين روز سي وچهارمين جشنواره 
موس��يقي فجر اجرا كرد.  اين هنرمند 87 ساله كه با 
چاروق، لباس و س��ربند خاص منطق��ه قوچان روي 
صحنه حاضر ش��د، براي اجراي دومين قطعه گفت: 
»مي خواهم قطعه اي هم درباره امام رضا)ع( برايتان 
اجرا كنم زيرا مي دانم شما از من چنين انتظاري داريد؛ 
همه ما قربان امام رضا)ع( مي رويم.« اين خواننده كه 
نش��ان درجه يك هنري دارد تاكنون در كشورهايي 
از جمله فرانس��ه و تونس هم اجرا داشته است. علي 

غالمرضايي آلماجوقي اجراي خودش را با صلوات بر 
پيامبر اكرم)ص( به پايان رساند.    

   استقبال از پايكوبي سيستاني ها
اما پايكوبي و اجراي گروه موسيقي »هامون سيستان« كه 
لباس هايشان با هنر دست زنان اين منطقه و جليقه هاي 
آينه دوزي شده طراحي شده بود، مورد توجه مخاطبان 
دومين شب جشنواره موسيقي فجر قرار گرفت.  در اين 
برنامه قطعاتي از موس��يقي اصيل سيستاني به همراه 
دونلي نوازي، چاپ سيس��تاني و دو چوبه )رقص هاي 
سيستاني( با دهل و سرنا اجرا شد.  حبيب اهلل قادر آتشگر، 
سرپرست گروه موسيقي »سيستان هامون«  معتقد است 
اجراهاي موسيقي اقوام در شهرهاي مختلف و حضور 
هنرمندان در برنامه هايي ازجمله جشنواره موسيقي فجر 
موجب معرفي موسيقي مناطق مختلف ايراني و دلگرمي  
هنرمندان اين حوزه مي شود.  اين هنرمند نشان درجه دو 
هنري موسيقي را دارد و در چندين اجراي جشنواره فجر 
شركت كرده است.  او همچنين سازنده سازهاي سرنا و 
دهل است. آتشگر همچنين تجربه اجرا در كشورهاي 
بسياري ازجمله مالزي، تركيه، يونان، هندوستان، روسيه 

و پاكستان را دارد. 
   تلفيق مهارت و خالقيت در دونوازي 

پريچهر خواجه و فرهاد صفري در سومين شب جشنواره 
فجر به اجراي موسيقي پرداخته و در دونوازي توانستند 
با خالقيت و مهارت، ش��ب خوبي را رقم بزنند.  اجراي 
دونوازي قانون و تنبك پريچهر خواجه و فرهاد صفري در 
فرهنگسراي نياوران به روي صحنه رفت. اين دو نوازنده 

در س��الن خليج فارس به اجراي موسيقي پرداختند. 
خواج��ه نوازنده قانون و سرپرس��ت گروه، بخش��ي از 
ساخته هاي خود را براي اين اجرا آماده كرده بود كه با 
همراهي صفري به عنوان نوازنده تنبك اجرا شد.  خواجه 
در ابتدا قطعه »طلوع« در دس��تگاه ماهور را نواخت و 
سپس در همين دستگاه موسيقي قطعه »رقصان« را 
اجرا و در ادامه با مد گردي به دستگاه نوا قطعه شورآفرين 
را اجرا كرد. در اين قسمت از برنامه فرهاد صفري او را با 
ساز طبال همراهي كرد كه براي اجراي اين قطعه بسيار 
مناسب بود.  صفري در طول اجراي اين قطعه جمالت 
مناس��بي را در جواب س��از قانون انتخاب كرد. اجراي 
قطعه نجوا و پايكوبي در انتهاي برنامه در مايه اصفهان 
پايان بخش اين برنامه بود.  اي��ن دو نوازنده همچنين 
قطعه هايي را در دستگاه هاي ماهور، نوا، دشتي و راست 
پنجگاه نيز اجرا كردند. خالقيت در آهنگسازي و اجراي 
اين دو هنرمند اجرا را لذتبخش كرده بود، تا جايي كه 
حاضران از اين دونوازي يك و نيم ساعته خسته نشده 
و نهايت لذت را بردند.  در انته��اي برنامه حاضرين در 
سالن با اهداي گل از اين دو نوازنده خالق و خوش آتيه 
تقدير كردند و خواجه هم فضاي جشنواره و اجرا در آن را 

فرصتي هيجان انگيز براي نوازندگان دانست. 
   اداي احترام »آهنگ« به شجريان و مشكاتيان 

از سويي ديگر و در جريان جشنواره موسيقي فجر گروه 
موس��يقي »آهنگ« به سرپرس��تي مهرداد ناصحي و 
خوانندگي وحيد تاج به اجراي مجموعه قطعات و ساز و 
آوازهايي در قالب موسيقي رديفي دستگاهي پرداخت.  
قطعه بي كالم سر سودا با آهنگسازي مهرداد ناصحي 
بخش آغازين اين اجرا بود. در ادامه نوبت به اجراي ساز 
و آوازي در دستگاه شور با اجراي تار شهاب آذين مهر 
و آواز وحيد تاج رس��يد. در اين بخش جواب آوازهاي 
مليح و اندازه آذين مهر فضا را ب��راي ارائه آواز با صداي 
تاج كاماًل هم��وار كرده بود. تصني��ف »كنج تنهايي« 
روي شعري از هوش��نگ ابتهاج با آهنگسازي مهرداد 
ناصحي به اجرا درآمد. بع��د از آن نوبت به »چوپاني« 
كه از ساخته هاي زنده ياد پرويز مشكاتيان است رسيد؛ 
چهارمضرابي شنيدني كه مورد توجه تماشاگران اجرا 
قرار گرفت.  دومين ساز و آواز اين كنسرت با همراهي 
مهرداد ناصحي نوازنده كمانچه و وحيد تاج ش��ور )با 
اشارات فراوان به دشتي( ارائه شد. »هفت دريا« دومين 
تصنيف اين اجرا هم از ساخته هاي مهرداد ناصحي بود 
بر روي شعري از حافظ كه به نظر به لحاظ تلفيق شعر 
و موسيقي و ارتباط حسي ميان ملودي و كالم خالي از 
اشكال نبود.  بعد از استراحتي چند دقيقه اي نوبت به 
بخش دوم اجراي گروه آهنگ در جش��نواره موسيقي 
فجر رسيد. »مطرب مجلس« را شايد بتوان نقطه اوج 
اجراي ناصحي و گروهش در ايوان شمس دانست. اثري 
از رضا محجوبي كه عالوه بر هماهنگي باالي نوازندگان 
در اجراي آن، حال و هواي نوستالژيك و خاطره انگيزي 
براي مخاطبان در ايوان شمس تداعي مي كرد.  نوبت 
به س��از و آواز سوم اين اجرا رس��يد كه در آن جمشيد 
صفرزاده با ساز سنتور وحيد تاج را همراهي مي كرد. ساز 
و آواز در ابوعطا پي ريزي شده بود اما عالوه بر بازگشت به 
شور، مطابق سير كلي اجرا به دشتي هم اشاره مي كرد.  
تاج در بخشي از اين برنامه عنوان كرد: »به عنوان حسن 
ختام برنامه قطعه اشك مهتاب را براي اداي احترام به 

استاد محمدرضا شجريان اجرا مي كنيم.«
   شب عاشقانه هاي پاپ در برج ميالد تهران 

بهنام باني آغازگر بخش پاپ جشنواره موسيقي فجر 
در برج ميالد بود. ش��هاب مظفري و گروه موس��يقي 
هفت نيز در دومين شب از سي وچهارمين جشنواره 
موسيقي فجر در سالن همايش هاي برج ميالد تهران 
روي صحنه رفتند.  كنسرت بعدي به گروه پرطرفدار 
موسيقي »هفت« اختصاص داشت كه در سئانس دوم 
روي صحنه رفتند. گروهي كه با وجود گذشت سال ها 
از فعاليت هنري شان همچنان مخاطبان خود را حفظ 
كرده اند به طوري كه س��الن همايش هاي برج ميالد 
تهران مملو از جمعيتي بود كه به ديدار دوباره اين گروه 
قديمي  موسيقي پاپ آمده بودند. آرش قنادي ديگر 

خواننده پرمخاطب اين گروه بود.
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باي�د در چني�ن جش�نواره هايي 
پيشكس�وتان موس�يقي اق�وام را 
به جوانان معرفي كنند و آنها را تشويق 
كنند تا از موسيقي اقوام كه برگرفته 
از فرهنگ خودمان است الگوبرداري 
كنند. زيرا ما بهترين موسيقي را داريم 
كه برگرفته از كار و كوشش مردم اين 

سرزمين است

پيشنهاد ايجاد ويزاي مشترك كشورهاي اكو 
 معجزه اي در گردشگري 

رخ نخواهد داد 
   محمد صادقي

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته، شاهد 
برگزاري نشست هاي تخصصي بود. ازجمله نشست مشترك فعاالن 
گردشگري با رئيس بخش صنعت، كش��اورزي و توريسم سازمان 
اكو، كه در آن پيشنهاد ايجاد ويزاي مشترك ميان كشورهاي عضو 
س��ازمان اكو مطرح شد؛ پيش��نهادي كه با نظر مثبت نمايندگان 
كشورهاي عضو همراه بود.  ايجاد ويزاي مشترك كه پيشنهاد طرف 
ايراني بوده است در حالي انجام مي شود كه از 9 كشور ديگر عضو اكو، 
تنها كشور تركيه است كه از نظر صنعت گردشگري داراي جايگاه 
جهاني است و ساير كشورها، در حال تالش براي ايجاد بازار مناسب 
جهت توسعه گردشگري هستند. حتي در اين بين كشور افغانستان 
نه تنها از نظر زيرساخت هاي گردشگري و امنيت كشور دچار ضعف 
است كه در آموزش نيروهاي انس��اني بخش گردشگري با مشكل 
روبه رو اس��ت و ايران قرار اس��ت در آموزش بخش گردشگري اين 
كشور مشاركت داشته باشد.  يكي از فعاالن صنعت توريسم پاكستان 
در نشس��ت فعاالن گردش��گري و رئيس بخش صنعت كشاورزي 
و توريست سازمان اكو، مشكالت داخلي پاكس��تان را در راه ايجاد 
ويزاي مشترك، برمي شمرد و مي گويد: »مشكل زيادي براي گرفتن 
ويزا داريم. كنسولگري ويزا مي دهد اما مي توان روابط توريستي را 
بيشتر كرد. اكنون پاكستاني هايي كه دو پاسپورت دارند براي سفر 
به كشورهاي ديگر مشكل دارند. آنها بايد يك پروسه طوالني را طي 
كنند. مشكل گرفتن ويزا براي سفر پاكستاني ها به تركيه هم است.« 
ايجاد ويزاي مشترك براي تسهيل رفت وآمد توريست، اتفاق نويي 
در جهان نيست و مهم ترين ويزاي مشترك به نام »شينگن« كه در 
اتحاديه اروپا رواج دارد به 34 سال پيش بازمي گردد؛ يعني زماني كه 

هنوز اتحاديه اروپا شكل نگرفته بود. 
در سال 1985 ميالدي، پنج كشور اروپايي در روستاي »شينگن« در 
لوكزانبورگ گرد هم آمدند و پيماني را امضا كردن��د كه در آن عبور و 
مرور از مرزهاي اين كش��ور ها براي كساني كه ويزاي شينگن داشتند 
بدون مانع بود. اين پيمان بعد ها با مش��اركت ديگر كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا، توسعه يافت و اكنون يكي از مزاياي داشتن اين ويزا، اين 
است كه دارنده اين ويزا مي تواند به 26 كشور اروپايي سفر كند كه هر 
كدام از آنها برنامه هاي مفصلي براي توسعه گردشگري و درآمدزايي از 
صنعت توريسم دارند.  در آسيا نيز كشورهايي كه در مسير جاده معروف 
»ابريشم« قرار دارند به دنبال ايجاد ويزاي مشتركي هستند. اين ويزا كه 
»جاده ابريشم« نام خواهد داشت باعث رونق گردشگري در كشورهاي 
آسياي مركزي خواهد شد. اين كش��ورها نيز برنامه اي مشترك براي 
توسعه گردشگري دارند كه در آن با احياي مسير جاده ابريشم، مسير 
گردشگري در اين مسير تعريف مي شود.  هشت سال پيش بود كه رجب 
طيب اردوغان پيشنهاد ايجاد ويزاي مشتركي ميان كشورهاي تركيه، 
عراق، ايران و سوريه را ارائه داد. اين ويزا در صورت عملي شدن بخشي از 
ويزاي پيشنهادي اكو را پوشش مي داد، ولي اقبالي از اين پيشنهاد تركيه 
به عمل نيامد و به فراموشي سپرده ش��د تا امسال در سطح وسيعي با 
پوشش ديگر اعضاي سازمان اكو، مطرح شود.  در حالي كه سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، از طرح ايجاد ويزاي مشترك اكو 
به عنوان موفقيت نمايشگاه گردشگري نام مي برند كه فعاالن توريسم 
در ايران نظر چندان مثبتي نسبت به آن ندارند.  محمدعلي اشرف واقفي، 
نايب رئيس هيئت مديره جامعه تورگردان��ان ايران، مي گويد: »تفاهم 
ويزاي مشترك قطعاً اتفاق مثبتي خواهد بود، اما نمي توان انتظار داشت 
چنين كاري باعث  ش��ود تا گردشگري كش��ور رونق چشمگيري پيدا 
كند.« مصطفي عباسي س��روي، ديگر عضو جامعه تورگردانان ايران، 
معتقد است: »بسياري از كشورها بوده اند كه با لغو ويزا يا ويزاي مشترك 
گردشگري  شان به رونق رسيده و البته برخي از كشورها هم هستند كه 
با وجود اين، تأثير مثبتي بر افزايش جذب گردشگر نداشته اند. اين اتفاق 
به اين دليل رخ مي دهد كه ساختارهاي هر كشور با ديگري متفاوت بوده 
و در حال حاضر ايران كشوري نيست كه دريافت ويزاي دشواري داشته 
باشد. براي همين به عنوان يك راهكار مشكل گشا نمي توان به آن اشاره 
كرد.« شايد مهم ترين مقاصد گردشگري در اين ميان، تركيه باشد كه 
براي ايرانيان ويزا را لغو كرده است و ايجاد ويزاي اكو مي تواند صرفاً سنگي 

پيش پاي مسافران خروجي از ايران باشد. 

غزلي براي شهداي زاهدان
 سينه ها با سوختن

 ارزنده تر خواهند شد
محمدحسين ملكيان، ش�اعر جوان كشورمان سروده 
خود را به شهداي عمليات تروريستي زاهدان تقديم كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، ش��امگاه چهارشنبه 24 
بهمن بود كه تروريس��ت هاي متعلق به گروهك تروريستي 
موسوم به جندالشيطان يك دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان 
غيور اسالم كه پس از اتمام مأموريت مرزباني از منطقه، عازم 
موطن خود بودند را در جاده خ��اش - زاهدان هدف حمله 
انتحاري قرار دادند. در اي��ن حادثه تروريس��تي، 27 نفر از 
پاسداران انقالب اسالمي شهيد و تعدادي نيز زخمي شدند. به 
همين مناسبت محمدحسين ملكيان يكي شاعران كشورمان 

با انتشار غزلي به اين حادثه واكنش نشان داده است:
سينه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شد

شمع ها در عمق شب، تابنده تر خواهند شد
امتياز ماست   ُمردن! مي كشند و غافلند

دم به دم با مرِگ ما بازنده تر خواهند شد
سنگ اگر هم صحبت آيينه هاي ما شود

ما زبان هامان از اين بُّرنده تر خواهند شد
چون  جواب صخره تكراري ست، پرسش هاي موج

بعد از اين از صخره ها كوبنده تر خواهند شد
چشم هايي كه پي ميراث ما افتاده اند

منتظر باشند! در آينده،  تر خواهند شد!
اهل دنيا را خيال مرگ حتي مي كشد

عاشقان با مرگ اما زنده تر خواهند شد
اي شهادت! دست خونين بر سر و رومان بكش!

تحفه ها، تزئين شده، زيبنده تر خواهند شد
رزق اگر باشد شهادت، شام با تهران يكي ست

»بي تفاوت ها« فقط شرمنده تر خواهند شد!

فيلم مستند داستاني »پدر طالقاني« 
به اكران دانشگاهي رسيد

فيلم مستند داستاني 
»پ�در طالقان�ي« در 
ح�ال ط�ي مراح�ل 
نهاي�ي ب�راي اكران 

عمومي است. 
به گزارش روابط عمومي 
پروژه، اب��اذر صالحيان 
تهيه كننده فيلم مستند 
داستاني »پدر طالقاني« 
با اعالم اين خبر افزود: 
اصالحات نهايي مدنظر 
كارگردان انجام شده و 

اكران دانش��گاهي اين فيلم از ابتداي اسفند ماه آغاز خواهد 
شد.  تهيه كننده »پدر طالقاني« ادامه داد: ثبت نام اكران هاي 
جانبي و دانشگاهي فيلم با همكاري سامانه اكرانت آغاز شده 
است و عالقه مندان مي توانند از طريق اين سامانه به نشاني 
www. ekranet. ir براي اكران دانشگاهي و خصوصي فيلم 
اقدام كنند.  صالحيان ادام��ه داد: با توجه به قالب داكيودرام 
فيلم »پدر طالقاني« برنامه ريزي هاي��ي براي اكران در قالب 
VOD نيز در حال انجام است كه در صورت قطعي شدن اين 
موضوع، اعالم خواهد شد.  فيلم مستند داستاني پدر طالقاني 
با روايتي تازه از زندگي و شخصيت مرحوم آيت اهلل طالقاني 
به كارگرداني محمد علي محمددوست و تهيه كنندگي اباذر 

صالحيان توليد شده و آماده ورود به چرخه نمايش است. 

نواي موسيقي فجر در گوشه  وكنار ايران
شاديانه هاي هزار ساله گيالن مخاطبان جشنواره را به وجد آورد
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