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موسیقی

در فقدان استاد عثمان محمدپرست
دوتارنواز پیشکسوت خراسانی

غمش در نهانخانه
دل نشست

ëëپیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پیامی
ضمــن تلــخ شــمردن خبــر درگذشــت
عثمانی خوافی نوشــت« :خبر درگذشــت
اســتاد عثمــان محمدپرســت ،یکــی از
مهمتریــن بازمانــدگان موســیقی مقامی
جنوب خراسان خبری تلخ بود .آن مرحوم
ن فرهنگ و هنر نداشــت و
جانی جدا از جا 
غمش در نهانخانه دل دوســتداران موســیقی نشست .مروری بر
دوره پربار و تأثیرگذار فعالیت هنری استاد محمدپرست ،تالش و
تکاپوی این هنرمند را در حفظ جایگاه میراث ارزشــمند موسیقی
اصیــل ایرانی و ســرمایه فرهنگی ما بخوبی بیــان میکند ،اگرچه
اســتاد محمدپرســت از میان ما رفــت ،اما آوای منحصــر به فرد،
زیبا و روحنواز این استاد فقید همیشه در حافظه موسیقی مقامی
ایــران جــاودان خواهد مانــد .این هنرمنــد فقید در طــول زندگی

گپ و گفتی با راوی
«ستارههایسوخته»

گــروه فرهنگــی /عثمــان محمدپرســت معــروف بــه عثمــان
خیر مدرســه ســاز
خوافــی از اســتادان دوتار نوازی خراســان و ِ
 ۲۹اردیبهشــت  ۱۴۰۱بهدلیــل عفونــت ریــه در بیمارســتان
بیســتودو بهمــن خــواف در ســن  ۹۴ســالگی درگذشــت.
مرحوم محمدپرست سال  ۱۳۰۷در خواف متولد شد و بیشتر
عمر خود را هم در این شــهر گذراند و با بســیاری از اســتادان
موســیقی ســنتی ایــران از جملــه جلیــل شــهناز ،محمدرضــا
شــجریان ،شــهرام ناظــری ،فرهنگ شــریف ،اکبــر گلپایگانی

و اصغــر بهــاری همکاری کــرد و ســال  ۱۳۶۲در فیلمی با نام
«زیرســلطه مــن آیید» بــه کارگردانــی و نویســندگی داریوش
ارجمند ایفای نقش کرد ۱۳ .تیر  ۱۳۹۱در مراســم نکوداشــت
عثمان محمدپرســت ،با حضور هنرمندانی همچون محمود
دولتآبــادی از ســردیس عثمــان محمدپرســت خوافــی
رونمایــی و  ۲۰آبــان  ۱۳۹۸هــم از تندیــس او در مجتمــع
فرهنگی هنری مدرس شــهر خواف پردهبرداری شــد و شــش
ســال بعد یعنی  ۸شهریور  ۱۳۹۶خورشیدی ،نخستین کاشی

ماندگار خراســانرضوی در راســتای حفظ میــراث ناملموس
کشــور از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی خراســانرضوی
بــر ســردر منــزل عثمــان محمدپرســت نصــب شــد .عثمان
محمدپرســت هنرمنــدی خودآموخته بــود و در بداهه نوازی
اســتاد .او ،آهنــگ «نوایــی» را همراه بــا شــعر «مرنجان دلم
را» از طبیــب اصفهانــی برای اولین بار ســال  1340اجرا کرد و
دارای دکترای افتخاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم
بود .در فقدان این استاد برجسته موسیقی نواحی ،چهرههای

حرفهای خود ،عالوهبر خدمات گســترده و دغدغ ه عمیقی که در
عرصه فرهنگ و هنر بومی داشــت ،مرد بزرگی بود که هرگز برای
پول ننواخت ؛با این وصف در امر ســاخت بیش از  ۹۰۰مدرسه به
همراهی خیرین دیگر مشارکت کرد .اینجانب فقدان این هنرمند
عزیز را به اهالی فرهنگ و هنر ،عالقهمندان و شــاگردان آن فقید
ســعید و خانــواده محتــرم تســلیت میگویــم و از درگاه ایزدمنان
برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان
محترم صبر و بردباری خواستارم».
ëëمدیرکل دفتر موســیقی و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تسلیت گفتند
همچنیــن مدیــرکل دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
پیامهای جداگانهای درگذشــت مرحوم عثمان محمدپرســت
نوازنــده دوتــار را تســلیت گفتنــد .در متن پیام محمــد الهیاری
چنین آمده اســت«:با غم و اندوه فراوان خبر رســید که مرحوم

عثمان محمدپرست نوازنده پیشکسوت
دوتــار و خالــق آثــار شــاخص موســیقی
نواحــی خراســان دعــوت حــق را لبیــک
گفتنــد .قریب به یک قــرن زندگی و دهها
سال تالش در زمینه ساخت آثار ماندگار
موسیقی نواحی کشور ،حاصل شخصیت
کســی بود که امروز چهــره در نقاب خاک
کشــید .نام مرحوم محمدپرســت بهعنوان گنجینه زنده بشری
در زمینه موســیقی مقامی در میراث فرهنگی ناملموس کشــور
طی ســنوات گذشــته بــه ثبت رســیده اســت .اینجانــب فقدان
ایــن هنرمنــد ارجمند را بــه خانــواده گرامــیاش و هنرمندان و
دوســتداران موسیقی تسلیت میگویم و علو درجات را از درگاه
خداوند متعال برای ایشان خواستارم».
محمــود ســاالری معــاون امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی هم در پیامی درگذشت عثمان محمدپرست ،نوازنده

دو تار خراسانی را تسلیت گفت و نوشت:
«موســیقی مقامــی خراســان ،یکــی از
پیشکســوتان خــود مرحوم حــاج عثمان
محمدپرســت را کــه نامــش بــا نواهــای
محلی و نوازندگی کهن ساز دوتار مأنوس
بود ،از دســت داد .تأثیر ایشــان برعرصه
موســیقی مقامــی کشــورمان انکارناپذیر
اســت .حنجــره گرمش و نوای دوتــار وی با پنجه ســحرآمیزش
از چاوشــی و ســرحدی گرفتــه تا دیگــر مقامهــای آن دیار هرگز
از ذهــن پاک نمیشــود .اینجانب فقدانــش را به جامعه هنری
کشــور و خانــدان محترمش ،تســلیت گفتــه و از خداوند متعال
برای آن فقید ســعید آمرزش و آرامش و برای بازماندگان صبر
و اجر مسألت دارم».
پیکر مرحوم محمدپرســت در ضلع شــرقی آرامستان خواجه یار
شهر خواف به خاک سپرده شد.

در مراسم رونمایی و جشن امضای کتابهای «مبارزه به روایت مجتبی شاکری» و «روایت ناتمام» عنوان شد

حکایت خاطرات شهید زنده
مریم شهبازی
خبرنگار

حاشیههایدنبالهدارفرهادیدرکن

گروه فرهنگی /اصغر فرهادی که داور هفتادوپنجمین
جشنواره فیلم کن است ،بعدازظهر روز سهشنبه ۲۷
اردیبهشــت در گفتوگویــی در حاشــیه ایــن رویــداد
هنــری ،بــرای نخســتینبار ،دربــاره اتهــام ســرقت
سینمایی در ساخت فیلم «قهرمان» سخن گفت.
فرهادی در حاشــیه جشنواره کن ،در پاسخ به سؤالی
در اینبــاره گفت« :مــن هیچ وقت مســتقیماً در این
مورد صحبت نکردهام .بســیاری از اطالعاتی که شما

دنیای تصویر
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دادهایــد ،نادرســت بــود و بعــداً در رســانهها اصالح
شــد .بنابرایــن فکر میکنم باید بــا توجه به اطالعات
صحیــح ،وضعیت را اصــاح کنیم ».او افــزود« :این
مســتندی بــود کــه در یک ورکشــاپ مــن تولید شــد.
من درباره ســاختش با دانشــجو (آزاده مســیحزاده)
صحبت کردم.
امــا خیلــی بعــد ،فیلــم «قهرمــان» را ســاختم و
نمیتــوان آن را روشــی بــرای ســرقت دانســت .در

ونجلیــس آهنگســاز برنــده اســکار و
ســازنده موســیقی متــن فیلمهایــی
چــون «ارابههــای آتــش» و «بلیــد
رانر» در  ۷۹سالگی از دنیا رفت .این
نوازنده و موســیقیدان خودآموخته
کــه از ســابقه طوالنــی در ســاخت
موســیقی در اروپــا برخــوردار بــود
بــا بافتهــا و رنگهــای جادویــی
آلبومهای انفرادیاش شــناخته شد
و یکی از آهنگهای آلبوم ســال  ۱۹۷۵وی به نام «جهنم و بهشــت» که سال  ۱۹۸۰برای
سریال «کهکشان» شبکه «پیبیاس» مورد استفاده قرار گرفت او را به امریکاییها هم
معرفی کرد اما موسیقی فیلم «ارابههای آتش» بود که نام او را جهانی کرد /.ورایتی

واقــع ،در «قهرمــان» ،آنچــه هســت ،کامــاً متفاوت
اســت ».این کارگردان ادامــه داد« :کاری که ما انجام
میدهیم ،ســاختن فیلمهای داســتانی است و کاری
که مــن در فیلم «قهرمان» انجام دادم به ورکشــاپی
که به آن اشــاره شــد ،مربوط نیست« .قهرمان» فقط
بر اســاس یک رویداد بود .این مستند و فیلم من ،به
ســادگی بر اســاس اتفاقاتی اســت که دو ســال قبل از
آن در ورکشــاپ افتاده اســت ،زمانی که رویدادی رخ
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از راست به چپ :سرشار ،رحماندوست ،شاکری و مخدومی

بــــرش

جشن امضای «روایت ناتمام» دربردارنده خاطرات
ســردار شــهید مدافع حــرم ســید حمیــد تقویفر و
همچنین مراسم رونمایی از کتاب «مبارزه به روایت
مجتبــی شــاکری» ،جانباز دفــاع مقــدس و از اهالی
فرهنــگ ،برنامههای انتشــارات «مؤسســه فرهنگی
مطبوعاتی ایران» در نهمین روز برپایی سیوسومین
دوره نمایشــگاه کتــاب تهــران بودنــد کــه بــا حضور
جمعــی از اهالــی کتــاب و دوســتداران یــار مهربــان
برگزار شدند.
ëëنســل آینده را از آنچه بر این آب و خاک گذشته آگاه
کنیم
«روایت ناتمام» عنوان کتابی اســت که پنجشنبه
جشــن امضای آن با حضــور «پروین مــرادی» راوی
کتاب و جمعی از عالقهمندان برگزار شــد .این کتاب
دربردارنده خاطرات سردار شهید مدافع حرم «سید
حمید تقویفر از دوران مقدس» و همچنین روایت
همســر وی از ســی و پنج ســال همراهــی و زندگی با
شــهید تقویفر اســت .مرادی درباره اهمیت انتشار
چنیــن کتابهایــی به «ایــران» گفت« :تــاش برای
تألیــف و کمک به انتشــار چنین کتابهایی رســالت
بزرگی بر عهده جانبازان جنگ تحمیلی و همچنین
مدافعان حرم است ،البته خانوادههای شهیدان نیز
در این زمینه مکلف هستند .اگر این خاطرات مکتوب
ی و رشادت
نشــود نسل آینده چطور در جریان دالور 
مردان و زنانی قرار بگیرد که جان خود را برای حفظ
ســرزمین و عقایدشــان بر طبق اخالص گذاشــتند».
همانطور که در مقدمه کتاب هم ذکر شــده «روایت
ناتمــام» به تنظیم و تدوین ســمیه عظیمی ســتوده
کاشانی در برگیرنده بخشی از خاطرات سردار شهید
مدافــع حرم ،ســیدحمید تقویفر اســت .بخشــی از
اطالعات این کتاب در نتیجه مصاحبههایی حاصل
شــده کــه در زمــان این شــهید انجــام شــده و مابقی
حاصــل همراهــی و گفتوگوهایــی بــا همســر وی،
پروین مرادی است.
ëëروایت جانباز هشت سال دفاع مقدس
بنابر گزارش دیگری ســاعات پایانی پنجشــنبهای
که گذشــت با مراســم رونمایــی از کتاب تــازه دیگری
از «مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتــی ایــران» و البتــه
ســخنرانی چهرههای پیشکســوت جنــگ و همچنین
ادبیات داســتانی نیــز همراه شــد« .مبارزه بــه روایت
مجتبــی شــاکری» عنــوان کتابــی اســت کــه بــه قلــم

راضیــه حقیقت ،پیــش روی عالقهمنــدان قرار گرفته
و همانطــور که از نام آن برمیآیــد ،راوی آن مجتبی
شاکری از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.
راضیــه حقیقــت ،نویســنده ایــن کتــاب درباره
تألیــف «مبارزه به روایت مجتبی شــاکری» گفت:
«ماجــرای ایــن کتــاب بــه ســال 1398و زمانــی
بازمیگــردد که مصاحبههای راوی را به پیشــنهاد
محمدحســن روزیطلــب تحویــل گرفتــم؛در
جریان مضامین آن که قرار گرفتم نقشــهای برای
چگونگــی تألیف و فصلبندیهای کتاب ترســیم
کرده و کار شروع شد .نکته جالب توجه برای خود
مــن این بود که برخالف اغلــب افرادی که تصویر
واضحی از سالهای دور کودکی خود ندارند ،راوی
با ذکر جزئیات بسیار از آن سالها گفته بود».
در ایــن رونمایــی چهرههــای فعــال ادبیــات
داســتانی هم حضــور داشــتند ،محمدرضا سرشــار،
نویســنده و گوینــده برنامــه رادیویــی قصــه ظهــر
جمعــه نیز از ســخنرانان این مراســم بــود که گفت:
«افتخار آشــناییام با مجتبی شــاکری به ســالهایی
بازمیگــردد که وی مســئولیت دفتر «ادبیــات ایثار»
را بر عهده داشــت .با چنان عشــق و عالقهای دست
به برنامهریزی جلســات میزد که بسیار فعال پیش
میرفتنــد .در آن ســالها دفتــر ادبیــات ایثار شــاهد
حضور جمع قابل توجهی از جانبازان و خانوادههای
آنــان بــود که از جمعشــان برخــی بــه موفقیتهای
زیادی در زمینه نویسندگی دست پیدا کردند».
سرشــار با اشــاره به اینکه وی شــهید زنــده زمانه
مــا به شــمار میآیــد ادامــه داد« :شــاکری بــه دلیل
محدودیتهــای جســمی امــکان اینکه خود دســت
بــه تألیــف کتــاب بزند نــدارد ،بــا این حــال از همان
ســالهای حضــور در دفتر ادبیات ایثار نشــان داد که
فردی مســلط در زمینه نقد ادبی و همچنین عرصه
کتاب است».
ایــن گوینــده رادیــو و منتقــد ادبــی از مهمتریــن
مصداقهــای اثرگــذاری خدمــات فرهنگی شــاکری
را در اشــتیاق اهالــی فرهنــگ آن زمان بــرای حضور
در جلســاتی میدانــد کــه بــه مدیریــت و بــا حضــور
وی برگزار میشــد .او تصریح کرد« :آن جلســات در
شرایطی برگزار میشد که حتی جوانان و نویسندگانی
کــه نســبتی با انقــاب نداشــتند هم در آنها شــرکت
میکردند .ناصر ایرانی نویســنده و نمایشنامهنویس
از جمله شرکتکنندگان در آن دورههای ادبی بود».
به گفته سرشار ،نادر ابراهیمی نویسنده و فیلمساز

سجاد صفری /ایران

یوسفحیدری/مراسم رونمایی از کتاب ستارههای سوخته
با حضور نویســنده کتاب و مســئوالن انتشــارات «مؤسسه
فرهنگیمطبوعاتیایران»روزپنجشنبهدرنمایشگاهکتاب
برگزار شد .این کتاب که بهتازگی از سوی انتشارات مؤسسه
فرهنگی مطبوعاتی ایران به چاپ رســیده روزنوشتهای
گلعلــی بابایی یکی از رزمندههــای دفاع مقدس و مربوط
به سالهای  1361تا  1367است .گلعلی بابایی در حاشیه
مراسم رونمایی با اشاره به اینکه ستارههای سوخته روایت
رزمندگانی است که مثل ستاره در راه دفاع از کشورسوختند
گفت« :معموالً همــه رزمندهها دفترچه خاطراتی همراه
داشــتند که خاطرات روزهای جبهــه و عملیاتها را در آن
مینوشتند .من هم اتفاقهای هر روز را به شکل روزنوشت
در این دفترچه مینوشتم .روایت و خاطرات عملیاتهای
مهمی مثل والفجر مقدماتی تا کربالی یک را در این کتاب
روایــت کردهام .حســین بهزاد نوشــتههای مــرا ویرایش و
نظم خاصی به آن دادند و سرانجام این کتاب در انتشارات
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به چاپ رسید».
وی ادامــه داد« :چیزی که در این کتاب مشــهود اســت
همبستگی ،رفاقت و اتحاد بین بچههای مساجد در زمان
جنگ اســت بهطــوری که وقتی یکی از بچههــای محل در
گردان عمار یا مالک به جبهه اعزام میشد بقیه بچههای
محل هم به این گردانها ملحق میشدند».
بابایی درباره اهمیت روایت  8سال جنگ برای نسلی
کــه تجربــه جنــگ را لمس نکرده اســت گفــت« :جنگ 8
ســاله دفاع مقدس بخشــی از تاریخ کشــور اســت که باید
آن را روایــت کنیــم .نســل جدیــد جنگ را با چشــم ندیده
اســت اما عوارض آن را میبیند .جانبازان و خانواده شهدا
و رزمندگانــی در اطراف آنها هســتند کــه باعث کنجکاوی
این نســل میشوند تا بدانند در  8ســال دفاع مقدس چه
گذشت .جنگی که هم پیروزی داشت و هم شکست و باید
آن را به نسل امروز با کتاب ،فیلم و سریال منتقل کنیم».

بســیاری پیامهــای تســلیت نوشــتند و بــه خانــواده و جامع ه
موسیقی تسلیت گفتند.

مجتبــی شــاکری ،روای این کتاب هم در جلســه
رونمایــی حضور داشــت که بخشــی از گفتههای
ن سالها نکتهای
وی را میخوانید« :طی همه ای 
را همیشه مد نظر داشته و دارم ،اینکه هر کاری را
طوری انجام بدهیم کــه انگار مهمترین کار دنیا
است .نکته دیگری که نمیتوانم از آن صرفنظر
کنــم جایــگاه و تأثیــری اســت کــه نویســندگانی
همچون محمدرضا سرشــار بر من و همنسالنم

هــم از دیگــر حاضــران ایــن جلســات بــود کــه برای
ایدهگرفتــن از گفتههــای حاضران برای نوشــتههای
خــود اغلــب حضوری پیوســته داشــت .وی در پایان
گفتههــای خود ،مجتبــی شــاکری را قهرمانی ملی و
از افتخــارات زمانه حاضر خوانــد که مطالعه زندگی
و خاطراتش حامل بخشــی از رشادتهای او و دیگر
رزمنــدگان جنگ تحمیلی برای آیندگان به حســاب
میآید .رحیم مخدومی از نویسندگان دفاع مقدس
گفتههای خود را با اشــاره به ســبک نوشــتاری کتاب
«مبارزه به روایت مجتبی شــاکری» آغاز کرد و گفت:
«از آنجایی که کتاب مذکور در زمره مســتندنگاریها
قرار میگیرد باید فاقد جاذبههای ادبی باشد .با این

میدهد ،توســط مطبوعات کشــف میشــود و سپس
بــه اطــاع عمــوم میرســد ،شــما میتوانیــد آنچه را
کــه دوســت داریــد ،دربــاره آن رویداد بســازید؛ شــما
میتوانیــد داســتانی بنویســید یــا فیلمی دربــارهاش
بسازید بدون اینکه یکی ،کپی دیگری باشد ».فرهادی
تأکیــد کــرد« :میتوانیــد بــه اطالعات مربــوط به این
رویــداد نــگاه کنید« .قهرمان» تنها یک تفســیر از این
رویداد اســت در حالیکه ســاخته خانم مســیحزاده،

فیلـم اکشـن «سـرباز
حلبـی» بـا بـازی رابـرت
دنیـرو ،اسـکات ایسـتوود،
جیمـی فاکـس و جـان
لگیزامـو سـاخته میشـود.
فیلمبـرداری ایـن فیلـم
کـه امتیـاز آن در جشـنواره
فیلـم کـن امسـال بـه
خریـداران عرضـه شـده از
هفتـه آینـده در یونـان شـروع میشـود و داسـتانش ،درمورد شـخصیتی با بـازی جیمی
فاکـس اسـت که بـا موعظه بـرای صدها کهنهسـرباز آنهـا را تحـت تأثیر قـرار میدهد و
آنهـا را در فرمـان خـود دارد و مقدار زیادی مهمـات هم ذخیره کرده اسـت و / ..ددالین

داشتند .این نویسندگان گرههای نقد و ادبیات را
بــه روی ما باز کردند و اتفاق مهمی را رقم زدند.
مســأله دیگــری که در جلســه از ســوی دوســتان
به آن اشــاره شــد برپایی جلســات ادبــی در دفتر
ادبیــات ایثار اســت .بیهیچ اغراقــی معتقدم از
آن جمع مشتاق بیش از  30نفر امروز در کسوت
نویســندگان شاخص مشــغول فعالیت هستند.
امیدوارم همه ما این نکته مهم را به خود گوشزد
حــال حتی یک صفحه از این کتــاب را هم نمیتوان
فــارغ از جاذبههــای داســتانی یافت .همین مســأله
ســبب میشــود که خواننــده کتــاب را بیآنکه زمین
بگذارد جزء به جزء بخواند».
ëëبرخوردار از روحیهای عجیب در صلح و دوستی
بــه گفتــه مخدومــی خواننــدگان نســل جدیــد با
مطالعــه این کتاب میتوانند ســیر شــکلگیری یک
هموطــن انقالبــی خــود را بشناســند ،آن هــم در
شــرایطی که «مبــارزه به روایت مجتبی شــاکری» در
کنــار روایتی کامالً مســتند برخوردار از شــیوه نگارش
داســتانی نیــز هســت .معصومــه رامهرمــزی دیگــر
نویســنده جنــگ در ســخنانی به ذکــر نکاتــی درباره

یک مستند بود ،اصالً همان برداشت نبود.
این مســأله ،االن توســط دادگاه بررسی میشود .یک
هیــأت منصفه بــرای قضــاوت در این پرونــده وجود
خواهــد داشــت .مفادی بــرای پرونده وجــود دارد که
حکــم دربارهاش باید صادر شــود .اما مــا نمیدانیم
که این پرونده چه زمانی رســیدگی خواهد شــد .حتی
گفته شــده که من محکوم شــدهام که اشــتباه اســت.
این یک فرایند بســیار طوالنی است .بدیهی است که
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کنیــم کــه اگر هر یک بــه بهترین نحو در راســتای
انجام هدفمان در زمینه فرهنگ بکوشیم موفق
به انجام کاری مهم ،در سطح ملی و در همراهی
با دیگران خواهیم شــد .از ســوی دیگر توصیه ای
هم بــرای همرزمان جنگ و خانوادههای شــهدا
دارم ،اینکــه خاطراتتان را بنویســید تا آیندگان
بدانند چه بر این سرزمین گذشته و چگونه برای
حفظ آرمانهای انقالبمان تالش شده است».
شــخصیت و جایــگاه حرفــهای شــاکری اکتفــا کرد و
اینکــه وی بــا وجــود آســیبهای بــاالی جســمی اما
روحیه عجیبی در آشــتی و صلح بــا اطرافیان خود و
جامعه دارد.
مجتبــی رحماندوســت نویســنده و شــاعر بــه
شــناخت چهــل ســاله خــود از شــاکری اشــاره کرد و
گفت« :کتابی را که پیش روی شــما قــرا گرفته ،هنوز
نخوانــدهام امــا مــن خــود مجتبــی شــاکری را طــی
سالها دوســتی خواند ه و شــناختهام .با اینکه نیازی
به تعریف از کسی ندارم اما شهادت میدهم که این
دوست قدیمی از شــجاعترین و دلسوزترین افرادی
است که به عمر خود دیدهام».

مقداری احســاس ناخوشــایند ایجاد کــرده ،اما فیلم
من بر اساس آن مستند ساخته نشده است».
همچنیــن انتشــار عکســی از اصغــر فرهــادی در کنار
پویــان مختــاری کــه پرونــده کالهبرداریهایــش از
طریق ســایتهای قمــار و ...باز اســت ،باعــث ایجاد
واکنشهای بســیاری در فضای مجازی شد و بسیاری
ایــن عکــس دو نفــره را پیشدرآمــد افــول فرهــادی
دانستند و به آن انتقاد کردند.

اکبـر صوتـی هنرمنـد پیشکسـوت مشـبک
کـه از چنـدی قبـل به علـت مشـکالت ریوی
و عـوارض ابتلا بـه سـرطان در بیمارسـتان
آریـا تهـران بسـتری بـود بامـداد 29
اردیبهشـت در سـن  ۹۳سـالگی درگذشت.
بـه گفتـه دختـر اسـتاد اکبـر صوتـی مراسـم
خاکسـپاری ایـن هنرمنـد پیشکسـوت طبـق
وصیتنامـهاش در کرمـان برگـزار خواهـد
شـد .صوتی بیـش از  ۷۵سـال از عمر خود را
بـه تولیـد  ۳۰۰اثـر از جملـه تصاویـر پیامبـران و بـزرگان ایرانزمیـن و مشـاهیر و مفاخـر جهـان
گذرانـده کـه  ۱۲۵اثـر آن در مـوزه بـرج آزادی تهـران و  ۱۸۵اثـر نیـز در مـوزه هرنـدی کرمـان بـه
نمایـش گذاشـته شـده اسـت.

