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دریچه
با حمایت کمپانی اپل

اوپرا وینفری تهیهکنندگی مستند
«سیدنی پوآتیه» را بر عهده گرفت

همدلی| با درگذشــت ســیدنی پواتیــه بازیگر
سیاهپوست مشــهور هالیوود اعالم شد اپل مدتی
است در حال ساخت مســتندی از زندگی کاری
این بازیگر مشهور بوده است.
به نقل از ورایتی ،اپل در حال ســاخت مستندی
درباره زندگی و مســیر حرفهای کاری ســیدنی
پوآتیــه فقید اســت .اوپــرا وینفری قرار اســت
تهیهکننده اجرایی این پروژه باشــد که توســط
استودیوی اپل اوریجینال فیلمز ساخته میشود.
منبعــی آگاه نزدیــک به این پــروژه گفته اپل و
وینفری بیش از یک ســال اســت کــه روی این
مستند کار میکنند.
خانواده پوآتیــه هم در این پروژه دخیل اســت.
رجی هادلین مســئولیت کارگردانــی این پروژه
را بر عهــده دارد .از پروژههــای قبلی او میتوان
از فیلمهای ســینمایی دهــه  ۹۰میالدی ازجمله
«مهمانــی خانگــی» و «بومرنــگ» و همچنین
اپیزودهای ســریالهای تلویزیونی مانند «آخرین
گانگســتر اوریجینال» و «دوشنبه سیاه» نام برد.
او همچنیــن تهیهکنندهای کارکشــته در صنعت
فیلم و تلویزیون اســت و از سال  ۲۰۱۳تابهحال
یکی از تهیهکننــدگان اجرایی ثابت جوایز تصویر
 NAACPبوده است.
هادلین مستند سال « ۲۰۱۹پدرخوانده سیاه» را
هم کارگردانی کرده بود که به اکتشاف در زندگی
کلرنس آوانت تهیهکننده موسیقی میپرداخت.
هادلیــن از قبل تهیهکننده اجرایی دو پروژه دیگر
در اپل تــیوی پالس بود .او همچنین «شــماره
یک در لیســت تماس» را کارگردانی میکند که
مســتندی درباره همه بازیگران مرد سیاهپوستی
است که ستاره هالیوودی شدند.
وی همچنین از مســئوالن مستندی مشابه است
که به زنان سیاهپوست میپردازد و شوال لینچ آن
را کارگردانی میکند .پوآتیه که بازیگر ،تهیهکننده
و کارگردانــی مطرح و همچنین نخســتین برنده
سیاهپوست جایزه اسکار بهترین بازیگر بود ،جمعه
در  ۹۴سالگی از دنیا رفت.
محمدحسین لطیفی:

بازیگر برایم مالک نیست
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برای روانشاد حمید لبخنده که در هفتادمین بهار
زندگی بهسوی ابدیت رفت

رویداد
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همدلــی| در خانواده احمــد محمود هنرمند
دیگری هم در حال جوانه زدن بود .همان زمانی
که آقای نویســنده دستبهقلم داشت و در خانه
پــدری از وقایع اجتماعی میهنش مینوشــت،
خواهرزاده نوجوانش حمید ،شوق تئاتر پیداکرده
بــود .حمید لبخنده در همان دوره نوجوانی و در
زادگاهش اهواز مشق هنر کرد .در دوره نوجوانی
او ،حسینعلی طباطبایی ،پدر ناهید طباطبایی،
هنرجویان مشتاق در
هنرمند داستاننویس ،به
ِ
اهــواز آموزش تئاتر مــیداد .حمید لبخنده هم
یکی از شاگردان او بود؛ شاگردی که بعدها با آثار
یکی از نامدارترین هنرمندان این مرزوبوم در تاالر
وحدت روی صحنه رفت .به گزارش ایسنا ،خانواده
تئاتر خــوب میدانند که حمید لبخنده یکی از
دوســتان نزدیک حمید سمندریان و همسرش
هما روســتا بود .او سالهای طوالنی در کنار این
دو هنرمند کار و رفاقت کرد .پاییز ســال  ۹۵در
اولین سالروز درگذشت هما روستا با لبخنده به
گفتوگو نشستیم .از دوره نوجوانی و هنرجویی
تــا دوران ممنوعیت در تئاتر و رســتورانداری.
گفتوگوی تلخی بود و لحظاتی با اشک و سکوت
همراه شد .یکشــنبه که جامعه هنری به فاصله
چند ســاعت برای دو هنرمند به سوگ نشست،
تلخی آن گفتوگو بار دیگر تکرار شــد .آنچه در
ادامه میخوانید ،بازنشر بخشی از سخنان حمید
لبخنده در آن مصاحبه اســت۱۵« .ســاله بودم
که به کالس نخستین استاد تئاترم ،آقای دکتر
حسینعلی طباطبایی در اداره فرهنگ و هنر اهواز
راه پیدا کردم .در آن کالس رضا فیاضی ،فرید و
علی ســجادی حسینی و رضا خندان هم بودند.
چند ســال بعد در کنکور دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در رشته کارگردانی
و بازیگری تئاتر به تحصیــل پرداختم و افتخار
شاگردی استادان بزرگی همچون آقایان حمید
ســمندریان ،شــمیم بهار ،بهرام بیضایی ،پرویز
پــرورش ،دکتر پرویز ممنون ،دکتر علی رفیعی،
دکتر محمد کوثر و خانمها منیژه محامدی و گلی
ترقی و ...نصیبم شد .در دوره «زیبا و تکرارنشدنی»
دانشجویی ،بازیگری و گاه کارگردانی میکردم».
اما پیش از دوره دانشــجویی ،هما روستا را روی
صحنه تئاتر دیــده بود؛ در اهــواز و در نمایش
«بازرس» نوشته گوگول .بانوی جوان ،تازه به وطن
بازگشــته بود که همراه با هنرمندانی چون علی
نصیریان و داریوش مو دبیان در این اثر نمایشی
که کارگردانش عزتاهلل انتظامی بود ،روی صحنه
رفت .روستا که بعد از بازگشت به ایران ،تصمیم
داشت نمایش «سانتا کروز» را کارگردانی کند .در
اداره تئاتر مشغول تمرین بود که حمید لبخنده
بهواســطه داریوش ایراننژاد  -یکی از دوستانش

زندگی برای ذوالفقار عسگریان،
مساوی با موسیقی بود

 به هما روســتا معرفی شــد و قرار شد یکی ازنقشها را بازی کند ولی این نمایش هرگز به اجرا
نرسید و این ناکامی بعدها بازهم گریبان این گروه
را گرفت .اوایل دهه  ٥٠و در دوران دانشجویی با
حمید سمندریان آشنا شد .استادی که همواره د ِر
خانهاش به روی شاگردان باز بود و بانویش هم از
مهربانی کم نمیگذاشت .محبت سرشار این زوج
هنری ،جواند را پاگیر کرد و از همانجا دوستی آن ماجرا پیش آمد ،هنگام ورود به مجموعه محل
آنان آغاز شــد که تا سالهای طوالنی ادامه پیدا زندگی استاد در طبقه همکف ،متوجه مغازهای
کرد و در کنار هم تلخ و شیرین بسیار چشیدند .بزرگ و خالی شــدم با نیمطبقهای وسیع که از
جزو دانشجویان خوشاقبال هنرهای زیبا بود .در پس شیشــههای بزرگش پیدا بود .پرسیدم آقا
دوران طالیی این دانشــکده در آثار دکتر محمد این مغازه خالی متعلق به کیســت؟ استاد گفت
کوثر روی صحنه رفت .مهدی هاشمی و داریوش متعلق به همه مالکین است .قرار بوده پارکینگ
فرهنگ هم در همان دوران ،گروه تئاتر «پیاده» باشد اما چون درختهای کهن چنار در مقابلش
را پایهگــذاری کرده بودند و لبخنده در بعضی از سر به آسمان میسایند ،شهرداری اجازه استفاده
نمایشهای این گروه بریانســاز همبازی کرد تا پارکینگ نداد و کاربریاش را تجاری کرده است.
اینکه ســال  ۵۸ستاره بختش گفت و با بازی در به آپارتمان اســتاد در طبقــه دوم رفتیم و قرار
نمایش «مردههای بی کفنودفن» نوشته سارتر شــد تا مدیران تئاتر از استاد عذرخواهی نکنند،
به کارگردانی حمید ســمندریان در تاالر حدت به تئاتر بازنگردیم و گفتیم باید واکنش نشــان
روی صحنه رفت .همزمان خودش هم نمایشنامه دهیم .من پیشنهاد کردم بهعنوان عکسالعمل
«عادلها»ی کامو ترجمه محمدعلی ســپانلو را در برابر برخوردی که با گروه ما شــده ،آن مغازه
کارگردانــی و در تاالر مولوی به صحنه برده بود .را به کتابفروشــی تبدیل کنیم و کتابفروش
حاال رابطه او با اســتاد و بانویش گرمتر هم شده شویم اما شــرایط ملتهبتر از آن بود که کسی
بود و بنا داشتند «گالیله» برشت را اجرا کنند ولی مثل استاد سمندریان کتابفروشی باز کند و در
این خواســته هرگز محقق نشد و از آن بدتر هر امان باشــد .پس تصمیم گرفته شد رستوران باز
نمایشنامه دیگری هم که پیشنهاد کردند ،اجازه کنیم .خانم روستا از اداره تئاتر بازخرید شده بود
اجرا نیافت .در آغاز رفتار یکی از نگهبانان سالن و پولی گرفته بود .آقای سمندریان هم از پدرش
عوض شد که خواستار تفتیش اعضای گروه آنان پولی قرض کرد و اجازه اســتفاده از آن فضا را از
که مشغول تمرین بودند ،شــده بود .موضوعی همسایگانش  -که همه دوستانش بودند -گرفت.
که برای ســمندریان خیلی برخورنده بود .البته چند ماهی آنجا کار کردیم و تیروتخته ریختیم و
پیشتر گفته بودند «گالیلــه» امکان اجرا ندارد فضای همکف آن را به رستوران و نیمطبقهاش را
ولی سمندریان چندان جدی نگرفته بود .بعدازآن به پالتویی تبدیل کردیم برای تمرین تئاتر .همهجا
هم همه نمایشنامههای پیشنهادیاش رد میشد؛ گفتیم این حرکت یک اعتراض است اما متأسفانه
اما گروهی بودند که آموخته بودند از پا ننشینند .همان اوایل کار ،دوستان نزدیک ما که خودشان
پــس راهی برای اعتراض پیدا کردند ،بهجای هر را با آن شرایط تطبیق داده بودند و کار میکردند،
اقدام انتحاری ،واکنش خود را با دایر کردن یک در مورد سمندریان و گروه ما گفتند که آقایان به
رســتوران نشان دادند؛ رستورانی که در آن تئاتر اصل خودشان بازگشتهاند! و این برای ما غمانگیز
تمرین میکردند و بیش از اینکه عطروطعم غذا در بود .درحالیکه تمام بعدازظهرها اســتاد ،گروه
آن حس شود ،جایی بود برای گفتن از تئاتر و همه را در نیمطبقه جمع میکرد و نمایشــنامههایی
نمایشنامههایی که رویای اجرایش را داشتند .این همچون «پدر» استریندبرگ« ،راهب و راهزن»،
رستوران پاتوق بچههای تئاتری بود ،آشپزش مادر «گالیلــه»« ،ایوانــف» و ...را روخوانی ،تحلیل و
هما روستا بود و بانوی هنرمند خودش ظرفها را تمرین میکردیم .رســتوران بهانــهای بود برای
میشست .سر گارسونهایش هم حمید لبخنده یــک ظهر ،ناهــار ،درآمد و ادامــهاش تئاتر؛ اما
بودند و احمد آقالو و حســین عاطفی .داســتان اجازه اجرای آثاری که آقای ســمندریان دست
دایر شــدن رســتوران  ۱۴۱را به روایت لبخنده میگرفت ،به دســت نمیآمد ».برای یک بازیگر
میخوانیم« :آن زمان خانه استاد سمندریان در حس گارسونی باید تجربهای عجیب باشد« :در
خیابان کاخ بود و معموالً مابعد از تمرین «گالیله» آغاز حسمان این نبود که مشتری میآید .همیشه
از تاالر وحدت تا خانه استاد را پیاده میرفتیم و منتظر تماشاچی بودیم! وقتی مشتری میآمد،
دورهم جمع میشدیم .آن بعدازظهر غمگین که فکر میکردیم تماشاچی آمده .هرکه هم میآمد،

باید سیر میشد و میرفت و اینطور بود که تاب
میآوردیم .رســتوران اما نهتنهــا هیچ درآمدی
برایمان نداشت ،زیان هم داشت چون بلد نبودیم،
کار ما نبود .انگار یک مهمانی بود .اغلب هنرمندان،
بهخصوص هنرمندان رشتههای دیگر مثل محمود
دولتآبادی ،حسین علیزاده و ...به آنجا میآمدند.
کمکم آنجا پاتوق آرتیســتها شــده بود و این
برایمان خیلی مطبوع بود .واقعیت این است که
دنبــال درآمدش نبودیم .اگر هم بودیم راهش را
نمیدانستیم .ناگهان از این تکرار به تنگ آمدیم.
تکرار بینتیجه تمرینــات عصر ،تکرار بیمعنای
فروش غــذا ،تکرار زندگی بیحاصل و در غروبی
دلتنگ ،به آقای سمندریان گفتم آقا! اینجا را
ببندیم و او هم گفت ببندیم! صبح فردا رستوران
را بستیم و هرکداممان به راهی رفت ».با آمدن
علی منتظری در سمت مدیریت مرکز هنرهای
نمایشی ،شرایط عوض شد و حمید سمندریان
را به کار کردن دعوت کردند ولی در آن مقطع
دیگر حمید لبخنده در تلویزیون مشغول به کار
شده بود .بااینحال دوستی او با این زوج آنچنان
مستحکم شده بود که بدون همکاری تئاتری هم
جاندار بود .آنان دیگــر تئاتر با هم کار نکردند
ولی حمید لبخنده سالهای طوالنی مدیریت
آموزشگاه حمید سمندریان را عهدهدار بود .او
بعد از درگذشت هما روستا هم این مسئولیت
را کنار نگذاشــت اما بدون دوستانش دیگر این
آموزشــگاه لطفی نداشت« :هر روز که در اینجا
را باز میکنم و وارد میشــوم ،دلتنگ حمید
و هما میشــوم و بغضی گلویم را میگیرد که
اگر مراقبت نکنم »...به اینجا که رسیده بودیم،
اشک به چشــمانش دویده بود .حاال اما دیگر
دلتنگ نیست زیرا که در جمع دوستانش حتماً
دلخوشتر است.
حاال سالهاست که حمید و هما و احمد آقالو مهمان
قطعه هنرمندان بهشتزهرا هستند .سالهاست که
احمد محمود در امامزاده طاهر کرج آرمیده و
خانه پدری او در اهواز دیگر ویرانشده است .حاال
حتی از آن درخت وسط باغچه که همسن احمد
محمود یا به قول اهوازیها احمد َعطا (اعطا) بود،
هیچ اثری نیست .البد فکرش را کرده بود که در
زمستان 70سالگی ،رفتن ،خوشتر از جهانی است
که هیچیک از دلخوشیهایش در آن نیست.

نگاهی به دور تازه کنسرتهای موسیقی در کشورمان

آمین زارعی باالخره روی صحنه خواهد رفت؟
همدلــی| محمدحســین لطیفــی با اشــاره به
ویژگیهای شــخصیتی و داســتان زندگی شهید
محمد بروجردی ،ابراز امیدواری کرد که این پروژه
تبدیل به سریالی متمایز نسبت به دیگر تولیدات
مرتبط با شهدا شود.
این کارگردان سینما و تلویزیون که این روزها قرار
است کارگردانی سریالی درباره شهید بروجردی را
بر عهده داشته باشد ،درباره این مجموعه که این
روزها در مرحله پیشتولید اســت به خبرنگار مهر
بیان کرد :من اخیرا ً کتابی به نام «محمد؛ مســیح
کردســتان» خواندم که تیتر بسیار زیبایی داشت
و شخصیت شــهید بروجردی در این کتاب برایم
بسیار جذاب بود.
او ادامــه داد :روح بزرگ این شــهید و حتی نوع
برخوردش با دشــمن یعنی کسی که مقابل شما
قرار گرفته بســیار عجیب است .حضور در جنگ
برای ایشــان طبق رویه موال علی (ع) اســت که
کمترین میزان کشــته برایش مالک است و نه به
هر قیمتی شهید شدن.
کارگردان «سفر ســبز» درباره جذابیتهای درام
شــهید بروجردی اظهار کرد :این فرد از لرســتان
به سمت تهران میآید زندگی این انسان در زمان
جنگ که کشــور خیلی شــرایط پیچیدهای دارد
بسیار جذاب است.
او کــه پیشازاین پیشــنهادهای مختلفی برای
ســاخت سریال درباره شــهدا داشته است ،گفت:
شــاید ساخت ســریال خیلی از شــهدا را به من
میگفتند قبول نمیکردم کمااینکه پیشازاین هم
قبول نکردم؛ اما این کار برایم متفاوت بود و بسیار
برنامهریزیهای خوبی با حامــد عنقا تهیهکننده
سریال برایش انجامشده است.
امیــدوارم بتوان این فکرها را محقق کرد تا اندکی
کار متمایزی انجام دهیم .لطیفی درباره بازیگران
این ســریال و اینکه مشــکل بودجــه یا حضور
چهرهها را خواهند داشــت یا خیــر هم گفت :به
لحاظ اســتراتژیای که با حامد عنقا داریم ،دچار
مشکل نمیشــویم .برای کاری مثل سریال شهید
بروجردی بــرای من بازیگر مالک نیســت .مث ً
ال
فالنــی بیاید فالن نقش را بازی کند که ســریال
من دیده شود؟ من هیچوقت نمیخواهم این کار
اینگونه دیده شود.

همدلی| برنامه جدید کنســرتها در تاالرهای
مختلــف در حالی اعالم شــد که تعــدادی از
هنرمندان و گروههای فعال حوزه موسیقی نواحی
به همراه چنــد خواننده پرطرفدار اجراهای خود
را پیش روی مخاطبان قــرار میدهند .تعدادی
از هنرمندان و گروههای فعال حوزه موســیقی
در حالی کنســرتهای خــود را آغاز میکنند
کــه در فصل جدید این اجراهــای زنده گروهها
و هنرمندان شناختهشــده موســیقی نواحی به
همراه تعــدادی از خوانندگان پرطرفداری که تا
بــه امروز فقط در فضای مجازی آثار خود را ارائه
داده بودند ،کنســرتهای خود را آغاز میکنند
که در این میتوان به برگزاری کنســرت علیرضا
پوراستاد از هنرمندان جوان موسیقی پاپ ایرانی
یاد کرد که طی ماههای پیش آثارش با استقبال
مخاطبان روبهرو شده است .یکی دیگر از اتفاقات
ناراحتکننده در حوزه برگزاری کنسرتها ،فقدان
استقبال الزم از سوی گروهها و هنرمندان فعال
حوزه موســیقی ایرانی اســت که در فصل تازه
برگزاری اجراهای زنده موسیقی در دوران کرونایی
همچنان از اســم و عنوان آنها در ســامانههای
فروش بلیت کنسرت خبری نیست ،شرایطی که
به دلیل برخی از کمبود حمایتها و موارد دیگر
از حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران ازجمله
فضای نگرانکنندهای را برای اینگونه موسیقایی
فراهم آورده است .برگزاری کنسرتها در شرایطی
است که بر اساس اعالم سامانههای فروش بلیت
کنســرتها بعد از خرید بلیت ،دو عدد صندلی
قبل و بعد جهــت حفظ فاصلهگذاری اجتماعی
غیرفعال خواهد شــد .آنچــه میخوانید برنامه
مشروح کنسرتها در روزهای پیش روست که در
سامانههای رسمی فروش بلیت کنسرتها برای
عالقهمندان معرفی شدهاند.
یکشنبه۱۹دی :کنسرت امید حاجیلی (تمدیدی)
– کنسرت هال کیش – ساعت  – ۲۳:۵۹قیمت
بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزار تومان
کنسرت علیرضا طلیســچی – تاالر شهر کیش –
ساعت  – ۲۳:۵۹قیمت بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزار تومان
کنســرت روزبه نعمتاهللی – فضــای باز آوای
خلیجفارس کیش – ســاعت  – ۲۳:۵۹قیمت
بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزار تومان
سهشــنبه ۲۱دی :کنسرت مســعود صادقلو –

فرهنگسرای بوستان والیت فردیس – ساعتهای
 ۱۸و  – ۲۱قیمت بلیت ۱۰۰ :تا ۳۰۰هزار تومان
کنسرت حمید عسگری – کنسرت هال کیش –
ساعت  – ۲۱قیمت بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزار تومان
کنســرت مسیح و آرش  -سالن میالد نمایشگاه
بینالمللی تهران – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و – ۲۲
قیمت بلیت ۱۴۰ :تا ۳۹۵هزار تومان
چهارشــنبه ۲۲دی :کنسرت مهدی احمدوند –
سالن همایش ایرانیان – ســاعتهای  ۱۸:۲۰و
 – ۲۱:۵۰قیمت بلیت ۱۰۰ :تا ۳۹۵هزار تومان
کنسرت حســین صفامنش (تمدیدی) – تاالر
وحدت – ساعت  – ۲۱:۳۰قیمت بلیت ۱۰۰ :تا
۳۰۰هزار تومان
کنســرت بهنام بانی – ســالن اکومال کرج –
ساعتهای  ۱۸و ۲۱
کنسرت علی یاســینی  -سالن میالد نمایشگاه
بینالمللی تهران – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و – ۲۲
قیمت بلیت ۱۴۰ :تا ۳۹۵هزار تومان
کنسرت مســیح و آرش – سالن وزارت کشور –
ساعت  ۱۹و  – ۲۲قیمت بلیت ۱۰۰ :تا ۳۹۵هزار
تومان
کنســرت علیرضا طلیسچی – ســالن پارسیان
کرمانشاه – ساعتهای  ۱۸و ۲۱
کنســرت بابک جهانبخش – ســالن هال مریم
کیش – ســاعت  – ۲۳:۵۹قیمت بلیت ۳۰۰ :تا
۴۵۰هزار تومان
پنجشــنبه  ۲۳دی :کنسرت حسین صفامنش
(تمدیدی) – تاالر وحدت – ســاعت – ۲۱:۳۰
قیمت بلیت ۱۰۰ :تا ۳۰۰هزار تومان
کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایشهای
برج میالد – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و  – ۲۱قیمت
بلیت ۱۰۰ :تا ۳۹۵هزارتومان
کنســرت هوروش بند (تمدیدی) – سالن ارس
جلفا – ساعتهای  ۱۸و  – ۲۱قیمت بلیت۱۰۰ :
تا ۲۸۰هزارتومان
کنسرت آرون افشار – کنســرت هال کیش –
ساعت  – ۲۳:۵۹قیمت بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزار
تومان
کنسرت مســیح و آرش – سالن وزارت کشور –
ساعتهای  ۱۹و ۲۲
کنســرت بهنام بانی – ســالن میالد نمایشگاه
بینالمللی تهران – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و – ۲۲
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قیمت بلیت ۱۴۰ :تا ۳۹۵هزار تومان
جمعــه  ۲۴دی :کنســرت مهــدی احمدوند
(تمدیدی) – ســالن میالد نمایشگاه بینالمللی
تهران – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و  – ۲۱:۳۰قیمت
بلیت ۱۴۰ :تا ۳۹۵هزار تومان
کنسرت علیرضا طلیسچی – مرکز همایشهای
برج میالد – ســاعتهای  ۱۸:۳۰و  – ۲۱قیمت
بلیت ۱۰۰ :تا ۳۹۵هزارتومان
کنســرت بهنام بانی – ســالن اکومال کرج –
ســاعتهای  ۱۸و  – ۲۲قیمت بلیت( :بهزودی
اعالم میشود)
یکشنبه  ۲۶دی :کنسرت مسیح و آرش – تاالر
شــهر جزیره کیش – ســاعت  – ۲۳:۵۹قیمت
بلیت ۳۰۰ :تا ۴۵۰هزارتومان
دوشنبه  ۲۷دی :کنسرت امید حاجیلی – سالن
میالد نمایشگاه بینالمللی تهران – ساعتهای

 ۱۸:۳۰و  – ۲۲قیمــت بلیت ۱۴۰ :تا ۳۹۵هزار
تومان
کنسرت علیرضا طلیسچی – فرهنگسرای بوستان
والیت فردیس –ســاعتهای  ۱۸و  – ۲۱قیمت
بلیت ۱۰۰ :تا ۳۰۰هزارتومان
سهشــنبه ۲۸دی :کنسرت گروه سینا ذکایی –
تاالر وحدت – ســاعت  – ۲۱:۳۰قیمت بلیت:
 ۱۰۰تا ۲۵۰هزار تومان
کنسرت رضا بهرام (تمدیدی) – تاالر اسپیناس
پاالس تهران – ساعتهای  ۱۸و ۲۲
کنســرت بهنام بانی – مرکز همایشهای برج
میالد تهران  -ساعتهای  ۱۸:۳۰و  – ۲۱قیمت
بلیت ۱۰۰ :تا ۳۹۵هزارتومان
چهارشــنبه ۲۹دی :کنســرت افشــین آذری
(تمدیدی) – تاالر پتروشیمی تبریز – ساعتهای
 ۱۸و  – ۲۱قیمت بلیت ۱۰۰ :تا ۱۶۰هزار تومان

همدلی| ذوالفقار عســگریان با موسیقی زیست ،گواه
ِ
زیســت هنری این اســتاد فقید آثار متعدد
ســالها
بهجامانده از او اســت و مهمتر از آن خالقیت و دقتی
است که در سبک نوازندگی و زندگی هنری او بهوضوح
دیده میشود .ذوالفقار عسگریپور ،معروف به عسگریان
یکی از استادان شهیر خراسان بزرگ به شمار میرود،
برای او زندگی جز موســیقی چیز دیگری نبود چراکه
موسیقی در خطه خراسان روایت زندگی است .بزرگی
و شــکوه هنر ذوالفقار بر هیچ عالقهمند و دوســتدار
موســیقی نواحی پوشیده نیســت چراکه او عالوه بر
نواختن دوتار ،یک پژوهشگر اصیل بود و قوم به قوم به
دنبال مقامها و هنر بکر خطه خراسان بود .حسینعلی
مردانشاهی هم درباره زندگی این استاد شهیر خراسانی
اینطور میگوید :در زندگی استاد عسگریان یک تساوی
وجود داشت؛ به این معنا که برای او زندگی مساوی با
موسیقی بود و تماموقتش را صرف آن میکرد .استاد در
مقابل موسیقی همچون تشنهای بود که سیراب نمیشد
و از نواختن دوتار خسته نمیشد .او توضیح میدهد :این
ویژگی در تمام دورههای نوجوانی ،جوانی ،میانسالی و
پیری در او پایدار بود .از زمانی که در کودکی دوتار را به
دست گرفت و شناخت تا زمانی که توان داشت ،دوتار
زد و دوتــار زد و دوتــار زد و همین ویژگی تفاوت او با
برخی از هنرمندان دیگر اســت .او در ادامه به تأثیری
که ذوالفقار عســگریان بر فرزندانش داشت ،اشاره کرد
و افزود :وی نوازندگی و اهمیت دادن به موسیقی را به
تمام فرزندانش آموزش داد .در واقع عسگریان با رفتار
هنری خود و عالقهای که به نوازندگی داشت ،باعث شد
تمام فرزندانش عاشق هنر موسیقی شوند و از آن لذت
ببرند و بدون اینکه این مســئله را به نصیحت یا چیز
دیگری تبدیل نماید ،ســبب شد که در فرزندانش نیز
شــکل بگیرد و به همین ترتیب این فرهنگ و جریان
نسل به نسل ادامه خواهد داشت.
مردانشــاهی درباره پژوهشهای این نوازنده در اقوام
مختلــف بیان میکند :عالقهای که استادعســگریان
به موسیقی داشــت ،باعث میشد بهواسطه موسیقی
کارهای ســختی را انجام دهد؛ مث ً
ال برای شــنیدن
موســیقی قو ِم ُکرد مدتی در میان آنها زندگی کرد
و این نکته برای موســیقی ترکمن و بلوچ نیز صدق
میکنــد .او ادامه میدهد :او برای موســیقی با وجود
شرایط ســخت وقت میگذاشت .ســالها پیش که
ســفرها بهســختی و بدون امکانات امروزی صورت
میگرفت ،بیشــترین وقتش را صرف سفر به مناطق
دیگر کــرد و با رنج فراوان تعداد زیادی مقام جدید را
ن اتفاق
ن را پردازش کرد و از حاصل آ 
آموخت .تمام آ 
و جریان جدیدی ایجاد شد که همه شاهد آن هستیم.
این فعال حوزه موسیقی خراسان به موضوع پردهبندی
ساز ذوالفقار عسگریان اشاره میکند و میگوید :استاد
عســکریان گوش موسیقایی بســیار عالی داشت و با
توجه به اینکه برای آموختن موســیقی اقوام مختلف
در میــان آنها زندگی میکرد ،ســعی میکرد آنچه
را که میشــنود ،بنوازد و به همین منظور به دوتاری
که مرســوم بود و هشت یا  ۸.۵پرده بود ،ربعپردهها و
نیمپردههایی اضافه کرد تا بتواند بهخوبی پاسخگوی
تفاوت لحنهای خوانندههای مختلف باشد .او توضیح
میدهد :ابتــدا برای نواختن بعضی از مقامهای خوب
جنوب خراســان چند نیمپرده به دوتــار اضافه کرد
و بعــد با توجه به عالقهاش به نواختن هر دو شــیوه
موسیقی شــمال و جنوب خراسان یکسری پردهها را
هم بهمنظور نواختن مقامهای شمال خراسان اضافه
کرد که محصول نهایی دوتاری شــد که االن شــما
مشــاهده میکنید که با پردههای اصلی و ربع پرده و
نیمپردهها حدود ۱۸پرده دارد و جوانان نسل جدید هم
خیلی به آن عالقهمندند چراکه با پردهبندی متفاوتش
قابلیتهای بهتری را برای نواختن فراهم میکند.

