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فرهنگی

میترا حجار به «از یادها رفته» پیوست

تصویربرداری سریال «از یادها رفته» به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنندگی اکبر
تحویلیان همچنان ادامه دارد .در تازهترین مرحله ساخت سریال «از یادها رفته» میترا
حجار به عنوان بازیگر به این سریال پیوست و جلوی دوربین رفت .به گزارش فارس،
میترا حجار در این سریال نقش پزشکی به نام فروغ را بازی میکند که در فرانسه درس
خوانده و حضورش در سریال همراه با اتفاقات عجیب است.

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
بردیا کیارس  lنوازنده

بردی��ا کی��ارس در تاری��خ
 22م��رداد س��ال  ۱۳۵۸در
ته��ران ب��ه دنی��ا آم��د .او از
چهار سالگی نواختن سنتور را نزد پدر خود آغاز
کرد .مبانی نظری موسیقی را زیر نظر مهران
روحانی و آهنگس��ازی را نزد محمدس��عید
ش��ریفیان آموزش دید .وی از س��ال ۱۳۷۴
نواختن ویولن را نزد استادانی همچون سهیل
دهبس��تی و ابراهیم لطفی آموخت .او از سال
 ۱۳۷۷آهنگس��ازی فیلم را تجرب��ه نمود .از
می��ان فعالیت ه��ای او در عرصه موس��یقی
می توان به رهبری ارکستر ملی ایران  ،انتخاب
به عنوان رهبر مهمان از س��وی ارکستر تئاتر
دولتی آذربایجان ،رهبری ارکستر «بادی کارا»
و عضویت در کانون آهنگسازان سینمای ایران
نام برد .از میان فیلم هایی که این موسیقیدان
ی آنها را بر عهده داشته نیز می توان
آهنگساز 
ب��ه ارغوان ،خ��واب لیال ،خدا نزدیک اس��ت،
اسپاگتی در هشت دقیقه و  ...اشاره کرد.
رویدادهای هنری

«برزمهر» در نیاوران

کنس��رت گ��روه برزمه��ر ب��ه سرپرس��تی و
آهنگسازی فرهاد احمدی و خوانندگی حسن
زن��دی در تاری��خ  25مرداد در فرهنگس��رای
نیاوران برگزار میش��ود .به گزارش فارس ،در
این کنس��رت که به پیشگاه استادان موسیقی
ایران تقدیم ش��ده اس��ت قطعاتی از استادان
فرامرز پایور ،فرهنگ شریف ،هوشنگ ظریف،
روح اهلل خالقی و غالمحسین بنان در دستگاه
شور ،آواز دشتی و همچنین آواز بیات اصفهان
اجرا خواهد شد

«محیطبانوپلنگ»جهانیشد

فیلم مستند «محیطبان و پلنگ» به کارگردانی
مش��ترک فت��ح اهلل امی��ری و نیما عس��گری
جدیدتری��ن محص��ول موسس��ه تصویر حیات
وحش ،به بخش نهایی جش��نواره حیات وحش
 Jackson Holeآمری��کا راه پی��دا ک��رد.
جشنواره  Jackson Holeبعنوان معتبرترین
روی��داد حیات وحش دنیا هر دو س��ال یکبار
در ایال��ت وایومین��گ آمری��کا و در حاش��یه
پ��ارک مل��ی  Grand Tetonمیزب��ان
بهترین های دنیای حیات وحش است .این برای
نخس��تین بار اس��ت که فیلمی از ایران به این
رویداد مهم جهان��ی راه پیدا میکند .غولهای
فیلمس��ازی حیات وحش دنیا از جمله BBC
 Nature، Discovery، ZDFآلم��ان،
"
 National Geographyو دیگران ،همواره
ب��ا تولیدات جدید خود در ای��ن رویداد معتبر
حض��ور دارن��د و به رقاب��ت م��ی پردازند .این
جشنواره در تاریخ  ۲۴الی  ۲۹سپتامبر( ۲الی
 ۷مهر) برگزار می ش��ود .به گزارش فارس ،در
خالصه فیلم «محیطبان و پلنگ» آمده است:
«محمد رضا حلوانی محیط بانی که عالقه مند
به طبیعت و حیات وحش است ،با وجود آنکه
حدودا چهل س��ال از انقراض پلنگ در منطقه
تحت حفاظت او میگذرد ،گزارشاتی مشکوک
از حضور پلنگ دریافت می کند که»...

«خانه ما» دوباره می آید

مجموع��ه تلویزیونی «خانه م��ا» بامداد امروز
( ۲۲م��رداد م��اه) روی آنتن ش��بکه آی فیلم
میرود .تکرار مجموع��ه تلویزیونی «خانه ما»
نیز س��اعت  ۸صبح و  ۱۶بعداز ظهر همان روز
به روی آنتن ش��بکه آی فیلم میرود .س��ریال
«خان��ه ما» اولین بار س��ال  ۱۳۷۹از ش��بکه
سه س��یما به روی آنتن رفت و همچنین سال
 ۱۳۹۳از ش��بکه آی فیلم بازپخش ش��د .نام
داس��تان هریک از قس��متهای این مجموعه
تلویزیون��ی از ن��ام فیلمهای آلف��رد هیچکاک
گرفته ش��ده اس��ت .ب��ه گ��زارش خبرآنالین،
«خانه م��ا» روایتگر ماجراه��ای خانواده آقای
تهران��ی اس��ت ک��ه به خان��ه جدیدش��ان در
خارج از ش��هر ،نقل مکان کردهان��د .آنها در
ابتدای ورود به منزل جدیدش��ان ،با مشکالت
متعددی رو به روش��ده و میکوشند با شرایط
جدید کنار بیایند.

«خانه دیگری» در آمریکا

فیلم سینمایی «خانه دیگری» ساخته بهنوش
صادقی ب��رای حضور در فس��تیوال آمریکایی
پذیرفت��ه ش��د« .خانه دیگری» عن��وان اولین
س��اخته س��ینمایی بهنوش صادقی محسوب
می ش��ود ک��ه در حال حاض��ر در نوبت اکران
عمومی قرار دارد .سازندگان به تازگی نسخه ای
از فیل��م را همراه با زیرنویس انگلیس��ی برای
دبیرخان��ه جش��نواره «»action on film
آمریکا ارسال کرده اند و دبیرخانه این فستیوال
نیز با ارس��ال ایمیلی پذیرفته ش��دن این فیلم
را در بخش مس��ابقه خود اعالم کرده است .به
گ��زارش مهر ،ای��ن جش��نواره از  ۲۵مردادماه
تا دوم ش��هریورماه در کش��ور آمری��کا برگزار
خواهد شد.

نادر س��لیمانی بازیگر س��ینما و تلویزیون ،شامگاه
جمع��ه  20مرداد مهمان مه��ران مدیری در برنامه
«دورهمی» بود .این بازیگر در بخشی از این برنامه
درباره کنارهگیری خ��ود از عرصه بازیگری توضیح
داد« :من به دلیل مش��کل قلبی حدود دو یا س��ه
سال پیش از کار بازیگری کناره گرفتم و مدتی در بیمارستان
بس��تری بودم ،نیاز به استراحت داشتم البته از بازیگری خسته
نش��ده بودم بلکه نیاز به رسیدگی در زندگیام داشتم ».بازیگر

در سینما روابط وحشتناک است

«قه��وه تلخ» در مورد نقش��ی که بیش��تر از همه
آن را دوس��ت دارد ،بیان ک��رد« :نقش خود را در
سریال «س��تایش» بسیار دوست دارم ،البته همه
کارهایی که با ش��ما همکاری کردم جزو بهترین
نقشهایم اس��ت به جز یک سریال ،آن هم «قهوه
تل��خ» که بازی کمتری به من دادهاید و به خاطر آن از ش��ما
ناراحتم (به ش��وخی) ».مدیری هم در پاسخ گفت« :نادر وقتی
که قرارداد می بس��تیم و تمام می ش��د می گفت که من س��ر

بهروز مقدم:

هنرمندان

زمانبیمار 
ی
کسیحمایتنکرد

شهرام السمی:

کودک برای
تلویزیون مهم نیست

ش��هرام الس��می بازیگر محب��وب «بچه های
دی��روز» و دهه  60در ارتب��اط با فعالیتهای
جدی��د خود ،اظه��ار کرد :به تازگی مش��غول
ب��ازی در برنام��ه "مهم��ان قلقلی ه��ا" برای
شبکه سحر در  300قسمت به زبان های اردویی،
کردی و آذری هس��تم که تاکنون  30قسمت
آن ضبط شده اس��ت .وی در ارتباط با شرایط
کنون��ی برنامههای ترکیبی صداوس��یما ویژه
کودکان ،تصریح کرد :زمانی که ما در تلویزیون
مشغول برنامه سازی بودیم ،کارشناس و ناظر
کیفی وجود داش��ت که عیار طرح ها و برنامه
را می س��نجید که علت موفقیت آن برنامهها
بی ارتباط با حضور آن کارشناس��ان زبده نبود.
الس��می با اع�لام اینکه در ح��ال حاضر آنتن
پر کردن ،مورد توجه مدیران قرار گرفته است،
بیان کرد :خوش��حال هستم که برنامه های ما
جدا از جنبه سرگرمی آن ،کارکرد آموزشی هم
داش��ت که به همین دلیل م��ورد توجه مردم
قرار می گرفت .به گزارش برنا ،این بازیگر با اشاره
به اینکه مدیران کنونی تلویزیون دغدغه کودک
ندارن��د ،گفت :تصمیم گیرن��دگان برنامه های
خردسال تلویزیون اصال با روحیات کودکان آشنا
نیس��تند و آن را نمی شناسند؛ به عبارت دیگر
کودک اصال برای تلویزیون مهم نیست.

کسانی که عمرشان را برای تلویزیون گذاشتند باید از طرف تلویزیون مورد
حمایت قرار بگیرند و به آنها بها و دلگرمی داده شود .گاهی در بعضی از برنامه ها،
مهمانانی حضور پیدا می کنند که دلیلش مشخص نیست و کسی هم آنها را
نمی شناسد اما بعضی از پیشکسوت های ما فراموش می شوند و کسی از آنها
سخن نمی گوید
بهروز مقدم مجری پیشکسوت که چندی پیش
به دلیل جراحی پا در بیمارس��تان بستری شده
بود درباره وضعیت جسمانی خود گفت :وضعیتم
بهتر ش��ده است و می توانم راه بروم اما هنوز باال
و پایین رفتن از پله برایم سخت است .وی درباره
غیبتش در تلویزیون به عنوان مجری اظهار کرد:
مسئوالنی که در تلویزیون هستند باید در این باره
سخن بگویند .من  ۴۰سال در تلویزیون کار کرده ام
و ی��ک دوره بیماری داش��ته ام و آنها باید از من
دعوت کنند تا در رسانه ملی حضور داشته باشم.

کوتاه از هنر

بلیتپانصدهزارتومانی
جشنحافظ

روز گذش��ته و درحالیکه کمتر از چند ساعت
به آغاز هفدهمین جشن سینمایی حافظ باقی
مانده بود عالقمندان بس��یاری نتوانسته بودند
بلیتهای این جشن را تهیه کنند.
خبر رس��ید که بلیتهای این جش��ن به بازار
س��یاه راه پیدا کرده و با قیمت بلیتهای بین
جشن از  ۱۰۰هزار تا  ۵۰۰هزار تومان از طریق
س��ایت دی��وار در حال خرید و فروش اس��ت.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،هفدهمین دوره جش��ن
س��ینمایی و تلویزیونی حافظ شامگاه گذشته
 ۲۱مرداد در تاالر وزارت کشور برگزار شد.

«پریناز» در «هنر و تجربه»

فیلم سینمایی «پریناز» دومین ساخت ه بلند بهرام
بهرامیان بعد از  ۷سال از چهارشنبه اول شهریور
در گروه هنر و تجربه اکران میشود .به گزارش
صب��ا ،در خالص ه داس��تان فیلم آمده اس��ت:
دختر بچهای مادر خود را از دس��ت داده و قرار
است از س��وي خانواده مادری نگهداري شود،
اما در خانواده جديد ماجراهاي خارقالعادهای
براي وي رخ ميده��د كه زندگی خانواده را با
چالش هایی روبرو میکند.

نیکی کریمی با موتور در سینما

فیلمسینمایی«آذر»به کارگردانیمحمدحمزهای
پروانه نمایش گرفت و به زودی اکران می شود .به
گزارشسینماسینما،نیکیکریمیدراینفیلمدر
کنار تهیه کنندگی به عنوان نقش اصلی حضور
دارد و یک��ی از متفاوت ترین حضورهای خود را
تجربه کرده اس��ت .به گزارش سینماسینما ،در
خالصه داس��تان «آذر» آمده است :ادامه زندگی
بهایسنگینیدارد.

امیدواریممشکالت«سرزمینکهن»رفعشود

مرتضی میرباقری معاون
سیمای رسانه ملی درباره
سریال «س��رزمین کهن»
و تصمیم��ات جدیدی که
برای پخش این مجموعه
به کارگردانی کمال تبریزی
گرفته ش��ده است ،گفت:
نقط��ه نظراتی نس��بت به
این سریال وجود داشت و
نقدهایی وارد شد که برای رفع آنها دوستان ما در
چهار محال و بختیاری نمایندگانی تعیین کردند
و با آنها جلس��اتی را برگزار کردیم .وی ادامه داد:
می توان گفت ما طی  ۲تا  ۳هفته گذشته چندین
جلسه  ۱۰ساعته با نمایندگانی از چهار محال و
بختیاری برگزار کردیم و تمام نکات مورد نظر را
دریافت و موارد را اعمال کردیم و اکنون امیدواریم
در این فرآیند بعد از اینکه همه مس��ائل مرتفع
شد این س��ریال فاخر را پخش کنیم .میرباقری

درباره زمان پخش س��ریال
«سرزمین کهن» نیز عنوان
کرد :حتی بخ��ش هایی از
س��ریال هم برای این افراد
نمایش داده شد و امیدوارم
تواف��ق نهای��ی ب��ه انجام
برسد تا تکلیف پخش این
س��ریال نیز مشخص شود.
به گزارش مهر ،معاون سیما
در پایان درباره س��ریالی که گفته شد طرح آن از
مرضیه برومند اس��ت و در ش��بکه امید به تولید
میرسد،عنوانکرد:اینسریالهنوزدرمرحلهایده،
تحقیق و نگارش است و هنوز نام آن هم مشخص
نیست .البته ما به نویسندگان می گوییم که سه
اسم پیش��نهادی برای سریال ها ارائه کنند تا ما
یکی از آنها را نهایی کنیم .خانم برومند هم سابقه
بسیاری دارند و آثار خوبی هم داشته اند و فعال در
حال تحقیق روی این سریال هستند.

اینه��ا را فقط به خاطر خود نمی گویم بس��یاری
از پیشکس��وت های ما هس��تند که شاید در این
شرایط مس��تاصل بمانند .این مجری و گزارشگر
پیشکس��وت عنوان کرد :کس��انی که عمرشان را
برای تلویزیون گذاش��تند باید از طرف تلویزیون
م��ورد حمایت قرار بگیرند و به آنها بها و دلگرمی
داده شود .گاهی در بعضی از برنامه ها ،مهمانانی
حضور پیدا می کنند که دلیلش مشخص نیست
و کس��ی هم آنها را نمی شناس��د ام��ا بعضی از
پیشکس��وت های ما فراموش می شوند و کسی

از آنها س��خن نمی گوید .مق��دم درباره کار خود
اظهار کرد :من در این س��ال ها که کار کردم فرد
اثرگذاری بودم و گاهی بعضی از جوانانی که وارد
حوزه گزارش شده اند این نکته را بیان می کنند.
به گزارش مهر ،وی در پایان با اشاره به عالقه اش
برای حضور دوباره در تلویزیون یادآور شد :من تله
فیلم ها و آثار طنزی را برای تلویزیون ساخته ام و
اگر تلویزیون بخواهد ،دوست دارم دوباره کار طنز
انجام دهم .من می خواهم در این رس��انه حضور
داشته باشم تا جوابگوی محبت مردم باشم.

کامران رسولزاده:

«زنمرد» را به تاالر وحدت می برم

کامران رس��ولزاده شاعر،
نویس��نـده و خوانـــنده
درباره پروژه موس��یقی -
نمایش «زنم��رد» گفت:
ق��رار اس��ت موس��یقی -
نمایش «زنمرد» قرار است
 ۲۳و  ۲۴مردادماه در تاالر
وح��دت اج��را ش��ود که
این پروژه به نویس��ندگی
و کارگردان��ی من و دراماتورژی علی ش��مس به
صحن��ه می رود .وی درباره ویژگی های این اجرا
توضیح داد :بخش��ی از این پ��روژه تئاتر و بخش
دیگری از آن موسیقی است که به ضرورت متن
به هم پیوند خورده اند و با حضور ارکس��تر ملی
ایران ب��ه رهبری فریدون ش��هبازیان به صحنه
میرودوخوانندهقطعاتنیزخودمهستم.نمایشنامه
«زنمرد» نیز قبال به س��ه زبان فارس��ی ،انگلیسی
و ترکی منتش��ر شده اس��ت .این خواننده درباره

کم بودن تع��داد اجراهای
ای��ن پروژه بیان ک��رد :این
دو اج��را در واقع مقدمه ای
ب��رای معرف��ی ای��ن اثر و
تمرینی برای اجراهای آینده
خواهد بود .به گزارش مهر،
خواننده و آهنگس��از آلبوم
«بیس��رانجام» و «دستای
نامحرم» ادام��ه داد :هدف
از نگارش این نمایش��نامه این بوده اس��ت که به
مخاطب نشان دهد عشق قادر است زشتی های
زندگی از جمله جنگ و دیگر اتفاقات ناگواری را
که در دنیا رخ می دهد ،قابل تحمل تر کند و در
نهایت پیش��نهاد می کند که باید رفتار عاشقانه
داشت و این عشق بین زن و مرد را تبدیل به یک
عشق متعالی ،انسانی و بزرگ می کند .قطعاتی
که در این موس��یقی  -نمایش خوانده می شود
قطعاتی هستند که خود من رویشان کار کرده ام.

دده گالب:

موسیقی تکهپاره شود مردم مریض میشوند
عاش��یق گالبعلی داوودی ملق��ب به دده گالب،
متولد  ۱۳۱۹ساکن خرمدره زنجان است .اولین
آموزگاران داوودی که به پدر موسیقی آذربایجان
مشهور اس��ت ،پسرعموی پدرش و دایی مادرش
بودند که ش��عر ،داس��تان ،ادبیات ،س��از زدن و
خواندن را از آنها یاد گرفت.بخش��ی از خاطرات
دده گالب ب��ه گ��ذر عاش��یقها از دوران انقالب
و تالشش��ان برای زنده نگه داش��تن موس��یقی
برمیگردد و بخش دیگر به زلزله سال شصتونه
منجی��ل -رودبار که دامن ط��ارم را هم گرفت و
ی او کاری کرد که ی��ادآوریاش هنوز
ب��ا زندگ�� 
هم اشک به چش��مش میآورد .او جدا از اینها،
از حالوروز حاالی عاش��یقها هم به خبرآنالین
گفت و از کم حوصلگی خودش برای س��از زدن
در مجالس و عروسیها که در ادامه میخوانید.
اولین معلمهای دده گالب

«لوح خیال» افتتاح شد

من اکنون واقعا نیاز دارم که در تلویزیون باش��م
چون مردم هم دائما از من سوال می کنند .مقدم
درباره اینکه دعوتی از او ش��ده است یا خیر ،بیان
کرد :هنوز دعوتی از من صورت نگرفته است .من
سال هاست که در رادیو و تلویزیون اجرا می کنم
فقط طی این چند س��ال به دلیل یک تشخیص
اش��تباه بیماری ام زم��ان طوالنی تری را به خود
اختص��اص داد .در مدت بیم��اری ام هم از هیچ
سازمانی حمایت نش��دم ،به هر حال من سال ها
زحمت کش��یدم اما کس��ی حمایت��ی نکرد .من

مرتضی میرباقری:

پس��ر عموی پ��درم عاش��یق بود و دای��ی مادرم
داستانچی .دومی ،ساز نمیزد ولی آنقدر داستان
میدانس��ت که به مجالس و عروسیها دعوتش
میکردند تا فقط برایش��ان داستان بگوید .بعد از
نمایش��گاه گروهی مجس��مه و نقاش��ی «لوح
خی��ال» روز جمع��ه  ۲۰مردادم��اه با حضور
محمدرضا فیروزهای ،حس��ین عل��ی ذابحی،
قربانعلی اجلی ،جعفر نجیبی ،س��هراب هادی،
احمد رویایی (مدیر س��ابق هنرستان هنرهای
تجسمی پسران تهران) ،نگار نادریپور (رییس
هیئ��ت مدیر انجمن هنرمندان مجسمهس��از
ای��ران) و جمع��ی از اهالی فرهن��گ و هنر در
نگارخانه الله گشایش یافت .در این نمایشگاه،
 ۳۵اث��ر هنری از جعفر نجیب��ی ،رباب زالی و
نگار نجیبی در قالب مجس��مه و نقاش��ی ارائه
ش��ده اس��ت .آثار این هنرمندان بیشتر یادآور
قصهها و اس��طورههای ایرانی است که هریک
در آثارش��ان س��عی در خلق موجودات خیالی
ش��خصی با رویکردی ت��ازه داش��ته و روایتی
امروزی و بداههنگارانه از اس��طورههای کهن را
دنبال کردهاند .بیش��تر آثار حجمی از ضایعات
آهن شکل گرفته و برخی از آثار نیز با تکنیک
سفال و سرامیک ارائه ش��ده است .به گزارش
ایسنا ،این نمایشگاه تا  ۳۱مردادماه برپاست.

 19پ��روژه دیگر هم باید بروم و به نحوی زمانبندی کنیم که
به همه برس��م و اکثر اوقات سر صحنه نبود که من به او بازی
بدهم ».سلیمانی در بخش دیگر این گفتگو با گالیه از باندبازی
در س��ینما توضیح داد« :روابط وحشتناک و به این شکل است
که عوام��ل یک برنامه دوس��تان خود را برای ب��ازی وارد کار
میکنند .در یک فیلمی نقش اول را داش��تم اما در پوستر اسم
من نبود اما بازیگری که نقش کوتاه داش��ت اس��مش بود .چرا
بازیگرانی که زحمت کشیدند باید گوشهنشین شوند».

آنها پیش یکی از عاشیقهای فامیل درس گرفتم
و در کل پش��ت دس��ت هشت عاش��یق بودم تا
داستان و ساز و ادبیات یاد بگیرم.
از اجرا در تیمارستان امینآباد و پشت جبهه
تا صداوسیمای زنجان و تهران

س��ال  ۲۱ ،۱۳۵۸نفر بودیم که از زنجان آمدیم
تهران ،قرار بود هشت روز در تهران برنامه داشته
باشیم ،بردندمان تیمارس��تان امینآباد و گفتند
برای اینها بخوانید ک��ه ثواب دارد .نزدیکیهای
عید ن��وروز بود ک��ه گفتند بروید پش��ت جبهه
بخوانی��د ،پول ه��م میدهیم .ی��ک باالبانچی
داش��تیم ،تبریزی ،خیلی هم بال بود( .به شوخی
و با خن��ده) میگفت؛ آها! م��ن فهمیدم جریان
چیس��ت! اینها دیدند نمیتوانن��د ما را تکتک
ب ُ ُکشَ ند ،گفتند ببریم آنجا یک نارنجک بیندازیم
همهشان کشته بشوند .این شوخی بین خودمان
بود البته .بعد از آن جریان ،یعنی حدودا از ۱۳۵۹
یک گروه موسیقی آماده کردم و برای جشنوارهای
در تهران که  ۲۲بهمن برگزار میش��د از زنجان
آمدیم تهران .منظور ما عاشیقها این بود که این

موسیقی نخوابد و از بین نرود ،برای همین با تالش
زیاد در جاهای مختلف اجرا میکردیم .بعدش در
صداوسیمای زنجان سرودی برای جبهه خواندم و
از صداوسیمای تهران آمدند دنبالم .پنج نفر بودند
و پنج روز خانه ما ماندند .من بقیه عاشیقها را هم
جمع کردم خانه خودمان ،چون حفظ شدن این
فرهنگ برایم مهم بود.
نغمه غمناک عاشیق خرمدرهای
ِ
برای زلزلهزدگان طارم

تا این که رسیدم به سال  ۱۳۶۹و زلزله منجیل-
رودبار که طارم (شمال غرب زنجان) را هم گرفت.
دور از جان ش��ما ،یک عروس داش��تم که در آن
زلزله آبگرمکن ترکید و او سوخت .یک هفته بعد
در مراس��م ختم عروسمان بودیم که خبر رسید
دخترم ه��م از غم عروس خودش را س��وزانده و
از دنی��ا رفت��ه .در عرض یک هفت��ه دو جوان از
دست دادم و غمم زیاد بود .یکی از گزارشگرهای
تلویزیون که برای زلزله آمده بود و مرا میشناخت
گفت؛ با من بیا برویم منجیل که ببینی زلزلهزده
فقط شما نیس��تید! بعد از آن مرا با خودش آورد

ته��ران .در تهران در اس��تودیو ک��ه میخواندم
همه کارمندهای صداوس��یما میریختند جلو در
استودیو ،آن جا شعری سرودم برای زلزلهزدگان
طارم و همان جا ضبطش کردند.
از رانندگی مینیبوس تا کارگاه سازسازی

هیچکس��ی نمیتواند زندگیاش را با موس��یقی
اداره کند .موس��یقی درآمدی ندارد .ما عاشیقها
چ��ه در زمان قدیم و چه االن در مضیقه بودهایم
و هس��تیم .قبال که در عروس��یها زی��اد میزدم
درآم��دم بهتر بود ،بعدش دیدم نمیش��ود ،رفتم
مینیبوس خریدم و ساختوساز داشتم و االن در
همان خرمدره کارگاه سازسازی دارم .فکر من این
اس��ت که این موسیقی از بین نرود که ملت یک
دلخوشی داشته باش��ند ،چون اگر این موسیقی
تکهپاره شود مردم مریض میشوند.
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