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پیوند کبد موفقیتآمیز
یدا ...صمدی

...

چهره ها و خبر ها
کمال تبریزی قرار است به جای محمدحسین لطیفی،
کــارگــردانــی برنامه «شبی بــا عــبــدی» را
برعهده بگیرد .او ایــن روزهـــا در حال
آمادهسازی نهایی «ما همه با هم هستیم»
برای اکران عمومی است.
فرهاد اصالنی به عنوان عضو هیئت داوران بیستوسومین
جشنواره تئاتر استان تهران انتخاب شد.
او قــرار است در سریال «نهنگ آبــی» به
کارگردانی فریدون جیرانی هم ایفای
نقش کند.

پولهایمشکوکدرسینمایایران؟
مائده کاشیان

info@khorasannews.com

مدتی است که مسئله خطر ورود پولهای
مشکوک به سینمای ایران و دستمزدهای
نامتعارف ،به دغدغه سینماگران ایرانی
تبدیل شده است؛ موضوعی که بار دیگر
با اعــام خبر دستگیری و بازداشت نادر
فتور هچی به علت اتهام به یک تهیهکننده
سینما داغ شــده اســت .بــه همین بهانه
مروری بر ماجرای ورود پولهای مشکوک
به سینما داشتهایم.
▪شکایت از افشاگر

باران کوثری که به تازگی بازی در «جــاندار» را به پایان
رسانده اســت ،دو فیلم «آستیگمات» اثر
مجیدرضا مصطفوی و «عرق سرد» اثر
سهیل بیرقی را آماده نمایش دارد که
احتما ًال امسال اکران میشوند.

شبنم مقدمی که در اکران دوم نوروز فیلم کمدی «خجالت
نکش» را در سینماها داشت ،این روزها
مشغول بــازی در کمدی «زهــرمــار»
است .کارگردانی این فیلم پربازیگر را
جواد رضویان برعهده دارد.

آزیتا حاجیان بعد از سه سال ،به زودی با سریال «بازی
نقابها» به تلویزیون میآید .او در این
ســریــال بــا بــازیــگــرانــی مانند جعفر
دهقان ،رزیتا غفاری ،مهرداد ضیایی
و فرهاد بشارتی همبازی شده است.

حمید لوالیی که به تازگی مینیسریال «شب عید» را روی
آنتن داشت ،در مینیسریال جدیدی به نام
«زندگی شگفتانگیز است» در کنار رضا
داوودنژاد ،خشایار راد و سحر ولدبیگی
بازی میکند.

ستاره اسکندری که به تازگی با فیلم «خانه کاغذی» ساخته
مهدی صــبــا غزاده بــه شبکه نمایش
خانگی آمده است ،سریال «زندگی از
نــو» را که مراحل پایانی تولید را
میگذراند ،آماده پخش دارد.

ماجرا از دستگیری نادر فتور هچی شروع
شــد .یــک شنبه عصر شــاهــرخ فتور هچی
ویدیویی در فضای مجازی منتشر کرد
و گــفــت کــه بـــــرادرش بــه عــلــت شکایت
تهیهکننده سریال «شهرزاد» محمد امامی،
در جلسه دادگاه حاضر شده است اما چون
توان مالی برای تامین وثیقه نداشته ،به
زندان فشافویه منتقل شده است .بعد از
انتشار این خبر ،محمود صادقی نماینده
مجلس در توییتی به بازداشت او واکنش
نشان داد و وعده داد اگر تا دوشنبه ظهر،
شکایت از فتور هچی پس گرفته نشود،
جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
را منتشر میکند .وی دیروز طبق تهدیدی
که کــرده بــود ،بخشی از گــزارش تحقیق
و تفحص از بانک سرمایه را که مرتبط با
صندوق ذخیره فرهنگیان بود ،در توییترش
منتشر کرد که نام محمد امامی نیز در آن به
چشم میخورد.
▪ساخت «شهرزاد» با سرمایه مشکوک

مهر ماه دو سال قبل و هنگام ساخت فصل
دوم ســریــال «شــهــرزاد» ،اخــبــاری مبنی
بر دستگیری محمد امامی تهیهکننده
این سریال ،به اتهامات مالی که مرتبط با
صندوق ذخیره فرهنگیان بود ،در فضای
مجازی منتشر شد .حتی شایعه شد قرار
اســت امــامــی پــولهــا را پــس بــدهــد و نام
سریال را تغییر دهند تا برای ادامه تولید
آن مشکلی پیش نیاید .ترانه علیدوستی،
در واکــنــش بــه ایــن شــایــعــات در صفحه
شخصیاش در فضای مجازی خیال مردم

را از بابت این که فیلم بــرداری فصل دوم
سریال در حال انجام است راحت کرد و از
آنها خواست به شایعات توجه نکنند .نادر
فتورهچی مترجم ،نویسنده و روزنامهنگار
در همان زمــان در صفحه توییتر خــود به
امامی و «شهرزاد» تاخت و حتی پویش«نه
به شهرزاد» را به راه انداخت .مدتی بعد و در
اوایل سال  96امامی در نشستی خبری در
کانادا ،اعالم کرد که از فتورهچی شکایت
کرده است؛ اما بعدها دیگر از این ماجرا
خبری نشد.
▪هشدار کانون کارگردانان سینما

پس از اعالم شکایت امامی ،ماجرای ورود
پو لهای کثیف به سینما دیگر پیگیری
نشد تا همین چند وقت پیش؛ زمانی که
خبرهایی از ساخت چند فیلم سینمایی و
چندین سریال شبکه نمایش خانگی منتشر
شــد؛ آثــاری پرستاره و پرخرج .شایعاتی
که هراز گاهی منتشر میشد ،حکایت از
دستمزدهای نجومی داشــت که برخی
ستارهها درخواست میکنند و فقط تعداد
کمی از تهیهکنند هها توان پرداخت آن را
دارند .به تازگی نیز یک رسانه فارسیزبان
بیگانه گــزارشــی دربـــاره ورود پو لهای
مشکوک و همچنین ورود آقــازاد ههــا به
عرصه سینما منتشر کــرد .حتی اعــام
شد که سرمایهگذار یک فیلم پرستاره ،در
زمینه خرید و فــروش بیتکوین در ایران
فعال است و به همین دلیل ارقامی نجومی
پرداخت کرده است .در همین گیرودار،
اهالی سینما از صنوف مختلف به مسائل
مرتبط واکــنــش نــشــان دادنـــد؛ مسائلی
که کلیدواژه همگیشان دستمزدهای
نامتعارف و پولهای مشکوک بود .کانون
کارگردانان سینمای ایران نیز در بیانیهای
دربــــاره ورود پــو لهــای کــان از منابع
نامشخص به سینما و عواقب آن هشدار
داد .ماجرا البته تمام نشده و همچنان
دغدغه سینماگران است؛ باید دید آیا در
آینده این موضوع به ورود جدی نهادهای
نظارتی به مسائل اقتصادی سینمای ایران
خواهد انجامید یا خیر.

ایلنا  -سعیدکریمی،دامادودستیاریدا...صمدی،باتاییدبستریشدنوجراحیپیوندکبدکارگردانسریال«شوقپرواز»گفت«:عملجراحیبهخوبیانجام
شدهاستوه ماکنونایشاندربیمارستانبستریاستودوراننقاهتراطیمیکند».ویادامهداد«:حالعمومیآقایصمدیخوباستامابنابهتشخیص
پزشکانبرایتکمیلرونددرمانبایددربیمارستانحضورداشتهباشدوزمانمرخصشدنایشانهنوزمشخصنیست».

ادبیات وهنر
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کوکسازهایایرانیدرجهان
کمانچه

اولین بار از کمانچه در کتاب «موسیقی الکبیر» نوشته ابونصر فارابی در سده چهارم هجری یاد شده است .این ساز
در دوران صفویه و قاجاریه بسیار مورد توجه بود و تصویر آن در دست نوازنده ای در دیوار نگاره بزم کاخ چهلستون
اصفهان هم به چشم می خورد .روح ا ...خالقی آهنگ ساز سرود«ای ایران» ،در کتاب«سرگذشت موسیقی» درباره
سرنوشت پر فراز و نشیب این ساز می گوید«:کمانچه بعد از دوره مظفرالدین شاه و وارد شدن ویولن به ایران به آرشه
که یک کلمه فرانسوی است ،تغییر نام داد .کمانچه کش ها یک سیم را به تقلید از ویولن به کمانچه اضافه کردند و
معلم ویولن شدند .کمانچه تا مدت ها مغلوب ویولن بود تا این که علی اصغر بهاری در دهه30تصمیم گرفت به تیمار
کمانچه سنتی بپردازد .او بعد از تشکیل کالس آموزش کمانچه برای ویولنیست های ماهر ،کمانچه را جان دوباره
بخشید و شاگردان بسیاری را مسحور کمانچه نوازی کرد».

وضعیت
ششسالپیش،کشورآذربایجانروشهاینوازندگیواجرای«تار»رابهنامخودشدرفهرستمیراث
ناملموسیونسکوثبتکردومدعیشداینثبتبهمعنایثبتخودکار«کمانچه»«،دف»و«تار»دراین
فهرستاست.آبانماهسالگذشتهاماخبرهایخوبیدربارهکمانچهشنیدیم.کمیتهبینالدولمیراث
ناملموسیونسکوبهثبت«کمانچه»رأیمثبتدادو«هنرساختنونواختنکمانچه»بهصورتمشترک
باآذربایجانبررسیوثبتشد.

ساالر عقیلی
سفیر کارآفرینی شد

ساالرعقیلیازسویمحسنبندپیبهعنوانسفیرکارآفرینیانتخابشد.بهگزارشخبرنگارایلنا،ساالرعقیلی(خوانندهآوازاصیلایرانی) دردوازدهمینجشنواره
ملیکارآفرینانبرترازجانبمحسنبندپیسرپرستوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی  بهعنوانسفیرکارآفرینیاینوزارتخانهمعرفیشد.دوازدهمینجشنواره
ملیکارآفرینانبرتربامعرفیاینکارآفریناندرکشور،صبحروزدوشنبه 29مرداددرساختمانوزارتکشوربرگزارشد.

نگاهی به سازهای ایرانی که می توانند جهانی شوند

اکرم انتصــاری -ســازهای هر کشــوری ،قصه گــوی نوای
مــردماش اســت .آن هــا یــک نــوع براینــد هنرمندانه از
فرهنــگ ،رســم و آیین انــد کــه نوازنــده آن را بــه صدایی
شنیدنی تبدیل می کند .در چند روز گذشته
شــنیدیم کــه مدیــر کل ثبــت آثــار میراث
معنــوی کشــور از امیــدواری اش بــرای
ثبت جهانی ســاز «بربط» گفته بود .این
در حالی اســت که کشــور ما خاســتگاه
ســازهای بســیاری اســت که می توان با
ثبــت آن در فهرســت میــراث جهانــی ،از
مرگ تدریجی یا تصاحبشــان توسط کشورهای
دیگــر پیشــگیری کرد.به طــور کلی ثبــت ملی
یک اثر بین شــش تا  ٩ماه طول میکشد و ثبت
جهانی آن بعد از تشــکیل پرونــده ،حدود دو
ســال زمان میبرد چون یونسکو هر دو سال
یکبار ،پروندههای پیشنهادی را میپذیرد
و بررســی میکند .ســاز ها قصه گوی نوای
مردم اند .مطلب پیش روی تان فهرستی
از ســازها و وضعیت شــان اســت که می
تواند به ثبت برسد و جهانی شود.

نی

سنتور

ِ
ابیات در آمیخته با نی بسیار است مانند« بشنو از نی چون حکایت
نی ،یکی از کهن ترین سازهای بادی است.
می کند» یا « همچو نی دمساز و مشتاقی که دید» و در کاخ چهلستون اصفهان نیز تصویر نواختن نی در دیوار
نگاره ها دیده می شود .در تاریخ آمده است که نایب اسدا ...اصفهانی فرزند حسین خان ،نوازنده معروف نی
در دوره قاجار ،وقتی به همراه ناصر الدین شاه به کاخ ملکه انگلیس می رود آن چنان زیبا نی می نوازد که ملکه
وقت انگلیس بی اختیار و مسحور نوای نی ،گردنبندش را به گردن نایب می اندازد و می گوید «:باید اعتراف کرد
این مرد ایرانی با چوبی خشک که بیش از چند سوراخ در آن دیده نمیشود چنان غوغایی به پا کرد که تمامی
سازهای پیشرفته امروزی را منهدم ساخت».

دهخدا در فرهنگ لغت خود ،سنتور را این طور تعریف کرده است «:از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای
سیمهای بسیاری است و با دو زخمه چوبی نواخته میشود» .کهن ترین نشانه از سنتور به یک سنگ تراشی به
جا مانده از دوران آشوریان و بابلیان برمی گردد .علی بن حسین مسعودی در کتاب« مروج الذهب» ،هنگام شرح
اوضاع موسیقی در دوران ساسانی نام این ساز را آورده است و همچنین ابونصر فارابی و ابن سینا نام سنتور را
در تالیفات و کتاب های خود آورده اند .نقاشی زنی در حال نواختن سنتورنیزدر کاخ هشت بهشت اصفهان از
دوران صفوی به جامانده است .منوچهری شاعر قرن پنجم هجری این ساز را این طور توصیف می کند «:فاخته
نای زن و بط شده تنبور زنا /کبک ناقوس زن و شارک سنتورزن است».

وضعیت

وضعیت

در آخرین نشست شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور در اسفندماه  ،1396پرونده مهارت «نی
هفت بند و شیوه نینوازی اصفهان» مطرح شد و به تصویب رسید .نی متداول در ترکیه  9بند
دارد و ثبت نی هفت بند و شیوه نینوازی اصفهان در فهرست میراث ناملموس ملی ،میتواند
مقدمهای برای ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به نام ایران باشد.

داریوش پیرنیاکان ،سرپرست تیم تهیه کننده و تدوین پرونده ثبت کمانچه در فهرست میراث
ناملموس یونسکو که در حال جمع آوری پرونده بربط نیز هست ،به اعتماد آنالین گفت  «:به این
دلیل ساز عود را انتخاب کردیم که بتوانیم با کشورهای دیگر شریک شویم .سازهای مختص
ایران را گذاشتیم تا آخر ثبت کنیم .قرار است بعد از عود ،سنتور را ثبت کنیم» .جالب این که
چین هم مدعی ثبت سنتور در فهرست جهانی یونسکو است.

بربط
بربطکهبربتهمنوشتهمیشود،بمترینساززهی-زخمهایایرانیاست.خوارزمیدرمفاتیحالعلومباالهاماز
کاسهاینساز،آنرابربتبهمعنایسینهمرغابیخواندهاست.اینسازبعدازحملهاعراببهایرانواردکشورهای
عربیشدوآنهابهاینساز«عود»بهمعنایپوشیدهشدهازچوبمیگویندکهفارسیشدهواژهرود(نامدیگربربت
درفارسی)است .گفتهشدهکمالالدینزریاب،عودعربیراکهکاسهایبزرگترازبربتدارد،بهاسپانیامیبردو
ازآمیختناینسازباتاروتحولآنگیتارساختهمیشود.حافظ،موالنا،خیاموفردوسیازبربتیاروددراشعارخود
گفته اندبه طور مثال فردوسی سروده است «:بزرگان به شادی بیاراستند /می و رود و رامشگران خواستند» .این
سازدردورهایمهجورماندوبعدازتشکیلهنرستانعالیموسیقی،استادانسهتارنوازایرانیآنرااحیاکردند.

وضعیت

تار

کشورهای لبنان ،سوریه ،عراق و همچنین ترکیه که سابقه مصادره مفاخر ایرانی زیادی را هم در
کارنامه خود دارند ،مدعی اصالت این ساز به نام کشور خودشان هستند .چند روز پیش ،فرهاد
نظری ،مدیر کل ثبت آثار ،حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور گفت :در تالشیم بربط
هم به ثبت جهانی یونسکو برسد.

بنابر روایتی تار از زمان فارابی (حدود  ۲۶۰ -۳۳۹هجری) وجود داشته و بعد از وی توسط صفی الدین ارموی و
دیگران به سمت کمال پیش رفتهاست .بر این اساس ،نمونه سلف تار مربوط به عهد صفوی است که در تصویر
مربوط به نقاشیهای کاخ هشت بهشت اصفهان مشاهده میشود .دو تصویر که یکی در سال  ۱۷۷۵میالدی
و دیگری در سال  ۱۷۹۰میالدی در شیراز از تار نقاشی شد هاست ،نشان میدهد نواختن این ساز در دوره
زندیه در شیراز متداول و مرسوم بودهاست .با این حال ساز تار با شمایل و مشخصات کنونی ،از زمان قاجار دیده
شدهاست .روحا ...خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی میگوید :تار به همراه نام سازهای دیگر ،در شعر فرخی
سیستانی شاعر ایرانی ( )۳۷۰ –۴۲۹ذکر شده«:هر روز یکی دولت و هر روز یکی غژ  /هر روز یکی نزهت و هر
روز یکی تار».

تنبور
تنبور یکی از سازهای باستانی و عرفانی ایران زمین است و آنگونه که از شواهد تاریخی و یافته های باستان
شناسی بر می آید ،این ساز قدمتی  6000ساله دارد ومهم ترین سند تاریخی در اثبات ادعای مذکور ،مجسمه
ای است که هنگام حفاری در حوالی مقبره حضرت دانیال نبی  ،واقع در شوش ،به دست آمده است .این تصویر
دو مرد نوازنده را نشان میدهد که در دست یکی از آن ها تنبور است .برای تنبور  72مقام برشمرده اند که
علیاکبر مرادی ،نوازنده برجسته تنبور به گردآوری و انتشار آن پرداخته است.

وضعیت
شیوه ساخت ساز تنبور کرمانشاهان ،در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده اما هنوز ثبت
جهانی نشده است .تنبور از جمله سازهای زهی است که در غرب تهران بهویژه کرمانشاه و
کردستان نواخته میشود .کسانی چون سیدخلیل عالی نژاد ،کیخسرو پورناظری و علی
اکبر مرادی ،این ساز مقامی را به یک ساز سنتی تبدیل کرده و در فراگیرشدن و معرفی آن به
عالقهمندان در سراسر ایران نقش داشتهاند.

دف
دف ،ساز شادی ایرانی هاست .کیهان پهلوان پژوهشگر موسیقی در کتاب« دف و دایره در جهان ایرانی » می گوید« :دف» وا ژهای عربی و فارسی آن «دپ» است .عربها چون حرف «پ» نداشتند به آن دف گفتند.
اساس ًا ساز دف با نامهای مختلفی در ایران و دیگر کشورهای آسیای غربی وجود دارد و ساخت آن ها تفاوت چندانی با هم ندارد و فقط در اندازه و نوع پوست و چوب و برخی از نامهای آن ،ممکن است متفاوت باشد.
مثال در خراسان ،کرمان ،اصفهان و کاشان به آن َدپ میگویند یا در جمهوریهای ترکمنستان ،آذربایجان و ارمنستان به آن دپ گفته میشود .ضمن آن که اسم قابل استفاده در مناطق مختلف ایران ،افغانستان،
تاجیکستان ،ازبکستان و ترکیه «دایره» است .برخی کشورهای عربی به آن «دفیف»هم میگویند.

وضعیت
شش سال پیش کشور آذربایجان« ،روش های نوازندگی و اجرای ساز تار» را به نام خودش در فهرست
میراث ناملموس یونسکو ثبت کرد .آذربایجانی ها چند سال پیش تصویر تار را به اسکناس های
خود هم اضافه کردند .این در حالی است که هنگام ثبت ردیف موسیقی دستگاهی ایران در سال
 ۲۰۰۹در یونسکو عنوان شد که مجموع ردیفهای موسیقی با سازهایی چون تار ،کمانچه ،نی و
سنتور اجرا میشود بنابراین همان زمان این ساز در پرونده مربوط به ردیف ،به نام ایران ثبت شد.
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وضعیت
شهریور سال گذشته ،از لوح ثبت ملی ساختن و نواختن دف در کردستان رونمایی شد .این در حالی است که چند روز پیش ،بیژن کامکار نوازنده و آهنگ ساز و دبیر افتخاری جشنواره
بین المللی دف در کردستان گفت :دف پس از سال ها بست نشینی دوباره به روزهای اوج خود برگشته است و به نظر من فاصله بسیاری تا جهانی شدن ندارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com
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گفتوگو
مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و
طبیعی کشوربه خراسان گفت:

سهم پررنگ موسیقی در فهرست آثار ثبت شده ملی
بافرهادنظریمدیرکلثبتآثاروحفظواحیایمیراثمعنوی
و طبیعی کشور گفت و گویی داشتیم که او از سهم پررنگ
موسیقیدرفهرستمیراثمعنویملیوجهانیگفت.نظری
به خراسان گفت«:سهم موسیقی در میان آثار ثبت شده ملی
و جهانی ،بسیار پررنگ و در خور اعتناست .موسیقی بخشی
های خراسان ،موسیقی ردیف ایرانی وهنر ساختن و نواختن
کمانچهبهصورتمشترکباجمهوریآذربایجان،درمیان13
اثرثبتشدهجهانیمربوطبهموسیقیدیدهمیشود.البتهدر
پرونده «ساختن و نواختن کمانچه» ،چهار نوع کمانچه از ایران
و یک نوع از آذربایجان معرفی شد .به همه این ها ،هنرهای
دیگریمانندتعزیه،نقالیوهنرقصهگوییایرانی،آیینپهلوانی
و نوروز را بیفزایید که در همه این ها موسیقی نقش کلیدی و
غیر قابل انکاری دارد .حتی چوگان که سال گذشته آن را به
ثبت رساندیم ،همراه روایتگری و موسیقی بود .امسال پرونده
«ساختن و نواختن دوتار» را آماده و برای سال بعد به سازمان
یونسکوپیشنهادوارسالکردیم.اینپروندهناحیهشمالشرق،
یعنی استان های خراسان ،گلستان و مازندران را شامل می
شود.کشورهایدیگریمانندترکمنستانوافغانستانکهساز
تاردارندنیزمیتوانندبهاینپروندهملحقشوند.بههرحالما
در ارسال پرونده ها ،محدودیت هایی داریم به طوری که هر دو
سالیکبار،میتوانپروندهایرابرایبررسیوثبتبهیونسکو
ارسالکرد.یونسکوبهپروندههاییکهچندکشورمنتظرثبتآن
هستند،زودتررسیدگیمیکند».
برای ثبت جهانی یک اثر در فهرست میراث معنوی یونسکو،
آن اثر باید ثبت ملی شود .ثبت ملی یک اثر بین شش تا  9ماه
طول می کشد و ثبت جهانی آن پس از تشکیل پرونده ،حدود
دو سال زمان می برد .یونسکو هر دو سال یک بار ،پرونده های
پیشنهادی را می پذیرد و پس از بررسی به ثبت آن رای مثبت
یا منفی می دهد .تشکیل پرونده های ارسالی ،مراحل زیادی
دارد .جمعآوری پرونده بر اساس گزینه های مدنظر یونسکو
استمثالازچندکلمهبیشتریاکمترنباشدیابههیچوجهمسائل
سیاسیدرآنوجودنداشتهباشد.داریوشپیرنیاکانسرپرست
تیمتهیهکنندهوتدوینپروندهثبتکمانچهمیگوید«:مابایدیک
ساعت فیلم از چهار منطقه ای که کمانچه در آن جا ساز اصلی
است،تهیهمیکردیم.نواحیاستانهایآذربایجان،لرستان،
ترکمن و شهرهای ایران که کمانچه ساز شهری آن جاست.
فیلم بردار باید از همه این مناطق و مراحل ساخت و نوازندگی
کمانچه فیلم برداری میکرد .از کالسها و نوازندگان نیز باید
فیلمبرداریوسپسرویآننریشنگذاشتهوتلخیصمیشد.
ازیکساعتآنفیلم،تنها 10دقیقهنیازبودچوندرکنفرانس
عمومی یونسکو ،برای تماشای فیلم بیش از  10دقیقه زمان
نیست .بعد از این که قرار شد آذربایجان با ما شریک شود ،باید
نیمی از این فیلم را به آن ها اختصاص میدادیم .فیلمی که ما
تهیهکردیمنسبتبهفیلمآذربایجان،بسیاردقیقتربود».

