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با بازی اولیویا کولمن
سم مندس با فیلم جدیدش به 

جشنواره لندن می رود

»امپراتوری نور« جدیدترین فیلم ســم  همدلی| 
مندس کارگردان بریتانیایی در جشنواره فیلم لندن 
دیده می شــود. به نقل از ورایتی، »امپراتوری نور« 
ساخته ســم مندس با بازی اولیویا کولمن، مایکل 
وارد و کالین فرث برای اولین بار در اروپا در شصت 
و ششمین جشــنواره فیلم لندن دیده می شود. در 
این فیلم که ســم مندس نویســنده، کارگردان و 
تهیه کننده اش اســت، توبی جونــز و تام بروک نیز 
جلوی دوربین رفته اند. داســتان این فیلم در اوایل 
دهه ۱۹۸۰ در یک شهر ساحلی انگلیس می گذرد 
و درباره رابطه انســان ها و جادوی سینماست. این 
نخســتین باری اســت که مندس خود به تنهایی 
فیلم نامه یکی از فیلم هایش را نوشــته است و البته 
بــار دیگر برای فیلم برداری فیلمش با راجز دیکینز 
برنده اســکار و فیلمبردار فیلم هــای »۱۹۱۷« و 
»اســکای فال« همکاری کرده اســت. این فیلم از 
۹دسامبر در آمریکا و ۱۳ژانویه در بریتانیا اکرانش 
را شــروع می کند. پیــش از آن ایــن فیلم در ماه 
ســپتامبر در جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو در 
بخش نمایش ویژه دیده خواهد شــد. »امپراتوری 
نور« اولیــن نمایش خود در اروپــا را ۱۲اکتبر در 
جشــنواره فیلم لندن تجربه می کند. سم مندس از 
این فیلم به عنوان فیلمی شــخصی یاد کرد و گفت 
منتظر است تا هر چه زودتر آن را در شهر خودش 
ببیند. پیشتر اعالم شده بود که »ماتیلدا موزیکال« 
فیلم افتتاحیه جشــنواره لندن ۲۰۲۲ خواهد بود 
و »پیاز شیشــه ای« از فیلم های »چاقوها بیرون« 
به عنوان فیلم اختتامیه این دوره انتخاب شده است.

جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۲ از ۵ تا ۱۶اکتبر )۱۳ تا 
۲۴مهر( برگزار می شود.

برای حضور در جشنواره  فیلم کوتاه تهران
تدوین فیلم »مهسا« پایان یافت

همدلی| فیلم کوتاه »مهسا« به کارگردانی اردشیر 
رضایی، بــه پایان مرحله ی تدوین رســید و برای 
رقابت در جشــنواره های ســینمایی آماده شد. به 
نقــل از روابط عمومی گروه، فیلم کوتاه »مهســا« 
به نویســندگی نیلوفر طاهری و کارگردانی اردشیر 
رضایی، با پشت سرگذاشتن مرحله ی تدوین، آماده 
نمایش و رقابت در جشــنواره های سینمایی شد. 
کارگردان این فیلم، فرم شرکت در جشنواره ی فیلم 
کوتاه تهران را پر کرده اســت. در خالصه داستان 
این فیلم آمده: نوید و مینو، که به لحاظ احساسی 
درگیر نوسانات زیادی هستند، با شرایط سخت تری 
مواجه می شــوند تا چــوب خودخواهی هایشــان 
را خــورده باشــند. در فیلم کوتاه »مهســا«، رضا 
جوشنی، مریم محمدخانی، اردشیر رضایی، مهرزاد 
نورحسینی، شیدا مقصودلو، فرهاد تیمورزاده و رستا 
روئین فر ایفای نقش ها را بر عهده داشــته اند. دیگر 
عوامل فیلم »مهســا« عبارت اند از: نیلوفر طاهری 
)نویسنده  ی فیلم نامه(، اردشیر رضایی )تهیه کننده(، 
سحر جعفری زاد )مجری طرح(، سهند جعفری زاد 
)بازیگــردان(، علی آشــتیانی )برنامه ریــز و مدیر 
تولید(، پوریــا دادخواه )دســتیار اول کارگردان(، 
خاطره منتظری )دســتیار دوم کارگردان(، شاهین 
عراقــی )فیلم بــردار(، مهتــاب پوینده )منشــی 
صحنه(، ســمانه صادقی )طراح گریم و اجرا(، علی 
علیدوســتی )صدابردار و صداگــذار(، دانیال جم 
)دستیار صداگذار(، علی رضا بایرامی )طراح صحنه 
و لباس(، مجید حسن نیا، سعید رفیعیان )دستیاران 
صحنه(، یلدا وزیری )دستیار لباس(، حسین عبدی 
)دســتیار اول فیلم بردار(، ســعید حقیقی، محمد 
راســتی، آرمین فیاضی )گروه فیلم برداری(، جواد 
حاج شریفی )پشــتیبانی فنی ـ اســتودیو نقش(، 
اشــکان واحدی )مسوول هنروران(، بنیامین قچاق 
)تدوین، تصحیح نور و رنــگ(، گالره صابر )طراح 
تیزر و تیتراژ(، شــیرین قره داغی، ارشیا رشیدیان 
)دستیاران تدوین(، نامیرا حفیظی )کانفرم(، رحیم 
ابهــری )مدیر تدارکات(، ســجاد محمودی، حامد 
احتشــام )دســتیاران تدارکات(، رامــک وثوقیان 
)طراح پوستر(، مهدی عسگری )عکاس(، احمدرضا 
حجارزاده )امور رســانه و روابط عمومی(. اردشــیر 
رضایی فارغ التحصیل رشته ی فیلم سازی است که 
پس از تولید تعدادی فیلم دانشــجویی، نخستین 
فیلــم کوتاه حرفــه ای خود را با عنوان »مهســا« 
کارگردانی کرده. او سال ۹۷ تجربه ی تهیه کنندگی 
نمایش »دیگری« بــه کارگردانی محمد حاتمی را 
نیز داشته است. گفتنی است رضایی دو فیلم کوتاه 
دیگــر  در مرحله ی پیش تولیــد دارد و اولین فیلم 

بلندش را در بهار ۱۴۰۲ کلید می زند.

به خوانندگی علی مومنیان
»نقش ها« شنیدنی شد

همدلی|  آلبوم »نقش ها« به آهنگســازی و تنظیم 
فرناد شاهزیدی و مصطفی مومنیان و خوانندگی علی 
مومنیان در ژانر موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان 
قرار گرفت. »نقش هــا« عنوان یکی از تازه ترین آثار 
منتشرشــده در فرآیند تولیــد و عرضه محصوالت 
موسیقایی است که طی روزهای اخیر به آهنگسازی 
و تنظیم فرناد شــاهزیدی و مصطفــی مومنیان و 
خوانندگــی علی مومنیان در دســترس مخاطبان 
قرار گرفت. تصنیــف »خزان زده« با شــعر محمد 
مفتاحی، »چهارمضراب دشتی«، »سازوآواز« با شعر 
جالل همایی، »چهارمضراب عشــاق«، »سازوآواز« 
با شعر صابر شــیرازی، تصنیف »خزان زده« با شعر 
محمد مفتاحــی، »چهارمضراب همایون«، تصنیف 
»خواب پریشــان« با شعر محمد مفتاحی، تصنیف 
»خسته ترین« با شعر خسرو احتشامی قطعات مختلف 
این آلبوم را تشــکیل می دهند. علی جعفری پویان، 
مازیار ظهیرالدینی، شــمیم موحد، ساالر محبوبیان 
نوازنده ویولن و ویولن آلتو، غزاله شــیرازی و بصیر 
خاموشــی نوازنده ویولن سل، سعید روحانی نوازنده 
نی، شهرام شــاه والینی و هومن قنبری نوازندگان 
تار، قاسم رحیم زاده نوازنده سه تار، مصطفی مومنیان 
نوازنده سنتور، مهران اعظمی کیا نوازنده عود، سهیل 
اهلل دادیان و مرتضی مومنیان نوازنده تمبک، محمد 
افشــارپور نوازنــده دف گروه اجرایی ایــن آلبوم را 
تشکیل می دهند که علی مومنیان آن را به علی اصغر 
شاه زیدی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی تقدیم 
کرده است. علی مومنیان از جمله هنرمندان فعال در 
موسیقی ایرانی است که یادگیری آواز را از کودکی با 
گوش فرا دادن به آثار بزرگانی چون تاج و ادیب آغاز 
کرد. وی در سنین نوجوانی به آموختن ردیف آوازی 
نزد کمال الدین عباسی و افسانه ملک پرداخت و در 
دوره های بعد، از حضور اســتاد علی اصغر شاهزیدی 
بهره مند شــد و در نزد این هنرمند ردیف آوازی به 
شیوه اصفهان را فراگرفت. از سوابق هنری مومنیان 
می توان به شــاگردی نزد استاد اصغر شاهزیدی به 
مدت ۲۰سال و تاییدیه از ایشان و شاگردی اساتیدی 
چون حسین عمومی و افسانه ملک و کمال عباسی. 
اجرای کنســرت در اصفهان، کرج، تهران، رشــت، 
کیش، ارزروم ترکیه اشــاره کرد. او دارای سه آلبوم 
موســیقی مستقل »ســپاس«، »نقش ها« و »شهر 
نیســتی« اســت. از دیگر فعالیت های این هنرمند 
می توان به همکاری با آلبوم های »ابریشــم طرب«، 
»رهگذار«، »صبوری« و همکاری در اپرای عروسکی 
حافظ و همکاری در آلبوم »مرگ خاموش« از فرشید 

اعرابی به عنوان خواننده مهمان اشاره کرد.

انتخاب 204 عکاس در مرحله اول 
»ده روز با عکاسان«

همدلی|  آمــار اولیه اعضای نامزد شــده نهمین 
دوره »ده روز با عکاســان ایران« اعالم شد. به نقل 
از روابط عمومی نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران، 
در ایــن دوره با توجه به عدم اعــالم فراخوان برای 
شــرکت کننده ها، ۲۰۴ عکاس توسط نامینیتورها و 
داورها به عنوان نامــزد حضور در این رویداد معرفی 
شــدند که از این میان ۱۰۷عکاس مرد و ۹۷عکاس 
زن هستند. مسن ترین عکاس معرفی شده ۴۴سال و 
جوان ترین عکاس نیز ۲۰سال سن دارد. از هر عکاس 
یــک یا چند مجموعه برای داوری انتخاب شــده و 
کل مجموعه های معرفی شــده توسط نامینیتورها 
۲۸۵عدد اســت کــه در این میان یــک هنرمند با 
۵مجموعه دارای بیشترین آثار حاضر در داوری است. 
در مرحله نخســت هنرمندانی از ۳۳شــهر اردبیل، 
ارومیه، اصفهان، اهواز، بابلســر، بجنورد، بندرعباس، 
بیرجند، تبریز، تهران، چالوس، رشــت، رفسنجان، 
زنجان، ســاری، سنندج، شــهرضا، شوش، شوشتر، 
شیراز، قزوین، قشم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، 
گنبدکاووس، مریوان، مشهد، میناب، نقده، همدان 
و یزد برای حضور در این رویداد انتخاب شــده اند. از 
میان منتخبان، ۶۴درصد دارای تحصیالت عکاسی 
هستند و ۳۶درصد تحصیالت سایر رشته ها را دارند 
و فارغ التحصیل دانشگاه های  امیرکبیر، دانشگاه آزاد 
یزد، دانشــگاه الزهرا، دانشگاه امام خمینی، دانشگاه 
چمران اهواز، دانشگاه ســوره اهواز، دانشکده خبر، 
دانشکده مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه آزاد 
اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه آزاد همدان، 
دانشگاه پارس، دانشگاه سمنان، دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز، دانشگاه شیراز، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 
دانشگاه علی آباد کتول، دانشگاه علمی کاربردی واحد 
۴۸، دانشــگاه علوم تحقیقات، دانشگاه غیرانتفاعی 
بابل، دانشگاه هانوفر آلمان، دانشگاه میرعماد قزوین، 
دانشگاه هنر و معماری مازندران، دانشگاه هنر تهران 
و دانشــگاه تهران هســتند. مهران مهاجر، مهرداد 
نجم آبادی، اسماعیل عباسی، رومین محتشم، غزاله 
هدایت، زانیار بلوری، نیوشا توکلیان، مهدی وثوق نیا، 
مهدی مقیم نژاد و بهنام صدیقــی داوران این دوره 
هستند که در نهایت چهل مجموعه را برای نمایش 
انتخاب خواهند کرد. نهمین دوره »ده روز با عکاسان 
ایــران« به دبیری رامیار منوچهــرزاده از ۲۹مهر تا 
۹آبان ۱۴۰۱ در گالری هــای خانه هنرمندان ایران 

برگزار می شود.

رویداددریچه

روز  صبح  مالمیر|  محمد  نامجو_  علی 
۲۱مردادماه، ابراهیم قنبری مهر سازنده 
ســازهای موســیقی، مبتکر ایرانی و 
اتی ین  صبا،  ابوالحســن  شاگردان  از 
به »پدر  واتلو و ســورن آراکلیان که 
سازســازی ایران« شهرت داشت، در 
۹۴سالگی عازِم عالم دیگر شد. گرچه 
در میان عموم مردم و حتی از ســوی 
رســانه های تخصصی عرصه موسیقی 
فعاالن عرصه سازندگی  و  ساخت ساز 
ســاز، کمتر موردتوجه قرار می گیرد، 
امــا نام قنبری مهر به عنــوان یکی از 
نوابغ موسیقی در زمینه ساخت ساز به 
جهت تغییر و تحوالت بسیار بزرگی که 
در این حوزه به وجود آورد، بزرگ ترین 
نوازندگان جهان را به تحسین واداشت 
و اهمیت کار ســازندگان ســاز را که 
بســیار تعیین کننده و حساس است، 
نمایان کرد. ابراهیم قنبری مهر عالوه بر 
تعالی و بالندگی در رشته و تخصصش 
که داشــتِن ســازهای او بــرای هر 
لحاظ  به  بود،  بزرگی  افتخار  نوازنده ای 
اخالقی هم انســانی کامل و خوش نام 
بود و کمتر کسی را می توان پیدا کرد 
که استاد قنبری مهر را بشناسد و از او 
به نیکی یــاد نکند. در این گزارش، به 
داریوش  عندلیبی،  محمدجلیل  سراغ 
پیرنیــاکان، داود گنجــه ای و پدرام 
فریوســفی رفته ایم تا نگاهی به نقش 
تحوالت  در  قنبری مهر  ابراهیم  استاد 
سازســازی معاصــر و همچنین وجه 

اخالقی و انسانی ایشان داشته باشیم:
 مهر موسیقی به قنبری مهر

محمدجلیل عندلیبی؛ نوازنده و آهنگســاز 
نام آشنای کشورمان در خصوص جایگاه این 
استاد سازسازی به »همدلی« گفت: استاد 
ابراهیــم قنبری مهر نام بزرگــی در عرصه 
ساخت ساز است و واقعاً مهرش به موسیقی 
ایران را نمی توان نادیده گرفت. او در شیوه 
مدرن سازســازی در ایران ابداعات بسیاری 
داشت و سازسازی مدرن ایران به این استاد 

فرهیخته و کارهایش مدیون است.
عندلیبی ادامه داد: شاید عده ای از مخاطبان 
عرصه موسیقی ندادند که این استاد بزرگ 
به دلیل شرایط سخت مالی وقتی پدرش را 
دســت داد و سر کالس پنجم دوره ابتدایی 
حاضر می شــد، مجبور به کنار گذاشــتن 
درس ومشق شد و مســیر کار و فعالیت را 
در پیش گرفت. ابتدا حلبی سازی و بعدازآن 
آهنگری و ریخته گــری کارهایی بودند که 
قنبری مهر تجربه کرد اما هیچ کدامشــان را 
دوست نداشــت. او به نجاری عالقه مند بود 
و باألخره به این کار مشــغول شــد. صدای 
درونی، او را به فراگیری موسیقی فراخواند. 
آن قدر گشت و گشت تا باالخره آدرس خانه 
اســتاد صبا را یافت و استاد بزرگ موسیقی 
ایران صبا هم ابراهیم جوان را برای آموزش 

ویولن پذیرفت.
 این نوازنــده توانمند بیان کــرد: به گفته 
اســتاد صبا  قنبری مهر،  اســتاد  شــخص 
هیــچ گاه از او شــهریه نگرفت و خیلی زود 
با هــم ارتباط نزدیکی پیدا کردند. اســتاد 
قنبری مهر از شــیوه دست ساز برای ساخت 
قســمت های مختلف ویولــن نظیر صفحه، 
دســته، کلیپ، خرک و حتی موی آرشــه 
)استفاده از موی اسب( بهره می برد و اصاًل 
از ماشین اســتفاده نمی کرد. نتیجه تجربه 
ساخت ساز با راهنمایی های استاد صبا و با 
فعالیت در کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ 
و هنر باعث شــد او در ایــام جوانی تبدیل 
به سازنده ای ماهر و توانمند شود. وقتی در 
دوره عالی آموزش ســاز در فرانسه، دیوید 
اویستراخ در کارگاه سازسازی، ویلن ساخت 
دست ابراهیم قنبری مهر را دید، از او تقدیر 
کرد و در دفتر آقای قنبری مهر یادداشتی با 

این مضمون نوشــت: »استاد جوان با ذوق 
ابراهیــم قنبری به شــما صمیمانه تبریک 
می گویم )ســاز( شــما نه تنها ذوق هنری 
سرشار و پشــتکار فوق العاده شما را نیز در 
مسئله شکل صدای ویولن نمایان می سازد. 
کمتر اتفاق می افتد کــه این خواص با هم 
توأم شوند؛ بنابراین از صمیم قلب موفقیت 
بزرگ تــری را در آینــده برای شــما آرزو 

می کنم.«
خالق آثار خاطره انگیزی از جمله »بی قرار« 
و »کیش مهر« ادامه داد: استاد قنبری مهر 
چــه در دورانی که در وزارت فرهنگ و هنر 
مشــغول به کار بود و چه بعد از انقالب که 
بازنشسته شد و کار ساخت و اصالح ساز را 
در کارگاه خود پی گرفت، همواره با ابتکارات 
و ابداعاتــی که برآمــده از ذوق و خالقیت 
شخصی بود روی سازهای ایرانی زیادی هم 
کار کرد. قیچک که سازی مربوط به منطقه 
بلوچستان است به دست ایشان در سه فرم 
ســوپرانو، آلتو و باس در اصطالح شــهری 
شــد و بعدازآن بود که در برخی ارکسترها 
از آن استفاده شد. ایشان تغییراتی را برای 
راحت تر کوک شــدن در ســازهای سه تار، 
تار و حتی ســنتور به وجــود آورد. فارغ از 
مرسوم شدن یا نشدن تغییرات و اصالحاتی 
که اســتاد ابراهیم قنبری مهر روی ســازها 
انجام داد، ایشان زحمات زیادی را در مسیر 
عالقه مندی اش که همان ساخت سازها بود 
کشید و نام خود را آن چنان ماندگار کرد که 
متخصصان عرصه موسیقی همواره آن را به 
خاطر خواهند داشت. بسیاری از سازندگان 
ســاز در دوره حاضر به این که توانســته اند 
شــاگردی در محضر اســتاد قنبری مهر را 
تجربه کنند، افتخار می کنند و آن دســته 
از فعاالن در این صنف که مستقیماً شاگرد 
اســتاد نبوده اند، در مســیر و از راهی که 
ایشــان برای ساخت ســاز از آن عبور کرد، 

پیروی می کنند.
 یهودی منوهین پرسیده بود این ساز 

بی نظیر را چه کسی ساخته
داوود گنجــه ای؛ نوازنــده ویلون و کمانچه 
نیز در گفت وگو با »همدلی« با بیان این که 
استاد قنبری مهر بدون هیچ چشمداشتی به 
دیگــران کمک می کرد، به ذکر یک خاطره 
از ایشــان پرداخت و گفت: ایشــان قبل از 
انقالب، سازی هزار تکه را به من داده بودند 
که بعد از انقالب از ســوی صداوسیما گفته 
شــد این ساز به رســم امانت نزد شما بوده 
و حاال باید آن ســاز برگردد. وقتی ســاز را 
تحویل دادم آقای قنبری مهر خبردار شــد. 
بالفاصله ســازی را که با دســت پربرکت 
خودش ســاخته بــود به من هدیــه داد و 
هیچ پولی هم از من نگرفت. شــاید تعارف 
به نظر بیاید اما من آرزو می کنم که بتوانم 
یک هزارم از محاسن اخالقی این مرد نازنین 

را داشته باشم.
او افــزود: ســال ها قبل که من مســئول 
ســازهای عتیقه و گران قیمــت در وزارت 
ارشاد بودم، عودی را آورده بودند که دچار 
مشکل شده بود. من با افتخار و با مسئولیت 
خودم مجوزش را صادر کردم. آن ساز را به 
دبی برده بودند و قیمتی روی آن گذاشــته 
شــده بود که اگر استاد قنبری مهر برای هر 
یک از ســازهایش می خواست این مبالغ را 
دریافت کند زندگی اش هــزار هزار برابر از 

نظر ظاهری بهتر می شد.
ایــن نوازنده موســیقی عنوان کرد: ســال 
۱۳۴۶ وقتی دانشجو بودم یهودی منوهین 
به ایــران آمد و در آنجا زمانــی که ویلون 
ساخت دست استاد را در دستش گرفت، با 
تعجب گفت: »این ساز واقعاً بی نظیر است. 

سازنده اش کیست؟«
گنجــه ای اظهار کرد: در یکی از دیدارهایی 
که به خانه اســتاد قنبری مهــر رفته بودم، 
ایشان در منزلشان سازی داشتند که از من 

دعوت کردند با آن بنوازم. پرســیدند: »ساز 
می زنی گنجــه ای جان؟« مــن هم گفتم: 
همیشه با افتخار در محضر شما ساز زده ام 
و باز هم با افتخار این کار را انجام می دهم. 
آن اجرا با ســاِز ساخت دست استاد قنبری 
مهر خیلی هم مشــهور شــد و عکسش در 

بسیاری از فضاها منتشر شد.
ایران  مفاخر  از  قنبری مهر  اســتاد   

است
پــدرام فریوســفی؛ نوازنده شناخته شــده 
ویلون نیز درباره هنر اســتاد قنبری مهر به 
»همدلــی« گفت: قبل از انقــالب یهودی 
منوهیــن کــه برای اجــرای کنســرت با 
ارکســتر ســمفونیک تهران به ایران آمده 
بــود و مدت ها قبل از آن، داوید فیودورویچ 
اویستراخ زمانی که اســتاد قنبری مهر در 
فرانسه در حال گذراندن دوره عالی ساخت 
ساز بود، ساز ایشــان را دیدند و مهر تأیید 
بر هنر این چهره اثرگذار در عرصه موسیقی 

در ایران زدند.
 هرچند هیچ گاه افتخار داشتن ساز ساختِه 
دست استاد قنبری مهر را نداشته ام اما این 
را می دانم که به واقع نام ابراهیم قنبری مهر 
را باید جزء مفاخر کشورمان بدانیم؛ استادی 
که شــاگردان زیادی در زمینه ساخت ساز 

دست پرورده او هستند.
او بــا بیان این که اصوالً هنــر با خالقیت و 
نبــوغ ارتباط تنگاتنگــی دارد، اضافه کرد: 
یــک هنرمنــد آموخته هایش از اســتاد را 
فرا می گیرد اما بر اســاس خالقیت و نبوغ 
است که می تواند پیشرفت کند و در حرفه 
و تخصص خودش زبان زد بشــود. با آن که 
استاد قنبری مهر دوره عالی سازسازی را در 
فرانســه گذراند اما استعداد و ذوق و عالقه 
ایشان باعث شد تا دوره دوساله را شش ماهه 

به پایان برساند و به ایران برگردد.
فریوســفی در پایان خاطرنشان کرد: استاد 
قنبــری مهر ســال ها قبل یعنــی در دوره 
آمــوزش عالی در فرانســه مــورد تائید و 
تشویق داوید اویستراخ قرار گرفت و سال ها 
قبل یهودی وقتی منوهیــن به تهران آمد 
تا با ارکســتر ســمفونیک تهران برنامه ای 
اجرا کند، از دیدن ســاز استاد قنبری مهر 
متعجب شــد اما از آن ســال تا امروز چند 
دوره آموزشــی منظــم و منســجم و چند 
تجلیل و بزرگداشت برای استاد قنبری مهر 

برگزارشده است؟
 آرزوی بهترین نوازنده قرن بیستم

نوازنــده و مدرس  داریــوش پیرنیــاکان؛ 
موســیقی هــم در خصوص وجــه اخالقی 
قنبری مهــر با »همدلــی« گفت وگو کرد و 
گفت: در تخصص ها و رشــته های مختلف 
فنــی، تحصیلی و هنری گاهــی آدم هایی 
پیدا می شــوند که نه تنها در آن تخصص یا 
رشته که در انســانیت هم تکامل یافته اند؛ 
استاد ابراهیم قنبری مهر سازنده خوش نام و 
شناخته شده ساز یکی از همین گوهرهاست. 
این وجه انسانی به گمان من در ساخت ساز 
هم روی ایشان و کارش اثرگذار بوده است.

او بــا بیــان این کــه قنبری مهر ســازهای 
گوناگونی را ســاخته اما در زمینه ســاخت 
ویلون از همه ســرآمدتر بــود، افزود: آقای 
قنبــری مهر قبــل از فراگیــری نوازندگی 
ویلون نجار ماهر و زبردســتی بود. به نقل 
از خود استاد، وقتی کار فراگیری نوازندگی 
ویلون را نزد استاد صبا آغاز کرد، استاد صبا 
از ایشــان خواست که با توجه به تخصصش 
در نجاری و کار با چوب کار ســاخت ساز را 
شــروع کند. به توصیه مرحوم صبا، استاد 
قنبری مهر به این کار روی آورد و به یکی از 

بهترین ها در این عرصه بدل شد.
 ســازهای مختلفی نظیر تار، سه تار، عود، 
قیچک و با مهر اســتاد قنبری مهر ساخته 
شــده اما همان طور که پیش تر اشاره کردم 
اســتاد قنبری مهر در ســاخت ویلن واقعاً 

نمونه بودند. 
تا جایــی کــه وقتــی یهــودی منوهین 
موســیقیدان، نوازنــده و رهبــر ارکســتر 
شناخته شــده کــه از او با عنــوان بهترین 
نوازنده ویلون قرن بیســتم یــاد می کنند، 
برای اجرای کنسرتی با ارکستر سمفونیک 
تهران به رهبری حشمت سنجری به ایران 
آمد، از ویلون های استاد قنبری مهر دیدن 
کرد و یکی از آن ســازها را با خودش برد. 
در  قنبری مهر  اســتاد  ویلون هــای  آن قدر 
ســطح عالی و ممتاز بود که حتی منوهین 
معروف هم دوســت داشت یکی از آن ها را 

داشته باشد.
این نوازنده موســیقی افــزود: به گمان من 
از خصوصیات تخصصی اســتاد قنبری مهر 
که بگذریم ایشــان به لحــاظ اخالقی واقعاً 

برجسته بودند. 
من ایشان را یک انسان واقعی با خلق وخوی 
درویشــانه می دیــدم و هرگاه یاد ایشــان 
می کنــم خودبه خود این بیــت موالنا که: 
»هر که را اسرار حق آموختند/مهر کردند و 
ایشان هیچ گاه  دهانش دوختند«، می افتم. 
خود را درویش ننامید اما درویشــی همان 
طریقی است که آقای قنبری مهر در آن گام 

برمی داشت.
 هر گاه از مرحوم صبا یاد می کرد از عباراتی 
بهره می گرفت کــه آدم از این همه عالقه و 
افتادگی آن هم بعد از حدود هفتادســال در 

عجب می ماند.
پیرنیاکان بیان کــرد: او تغییراتی را هم در 
برخی ســازها ایجاد کرد. مثاًل آقای قنبری 
مهر قیچک باس و قیچک آلتو را ســاخت، 
ســرپنجه ســاز تار را هم اندکی تغییر داد 
تا کوک راحت تر انجام شــود )این نوع ساز 
به لحاظ شــکل ظاهــری اش چندان میان 
نوازنــدگان تار جــا نیفتــاد(، به کارگیری 
پرده های فلزی در تار و سه تار یکی دیگری 
از ابداعات ایشان بود )این شیوه هم چندان 
فراگیر نشد چون صدای موردنظر نوازنده ها 

را ایجاد نمی کرد(.
 نکته قابل توجه درباره اســتاد قنبری مهر 
شــهامت و بهره گیری از طبــع نوآورانه ای 
بــود که امکان آزمون راه های جدیدی را به 

ایشان داد.
او در پایان خاطرنشــان کرد: آقای قنبری 
مهر روی شیوه کاری سازندگان ساز به ویژه 
در زمینه ســاخت ویلون تأثیرات به سزایی 
داشــت تا جایی که به جرئت می توان گفت 
همه کســانی که بعد از او اقدام به ســاخت 
ویلون کرده اند یا از شاگردان استاد بوده اند 
یا از شیوه ساخت ســاز او پیروی کرده اند. 
آشــنایی روانشــاد قنبری مهر با نوازندگی 
ویلون بسیار در شیوه ساخت ساز برای خود 

استاد اثرگذار بوده است.
 چون ســازهایی را که می ساخت، امتحان 
می کرد و می توانســت تشــخیص دهد که 
صدادهی ساز در حد مطلوب هست یا خیر، 
همان طور که اغلب ســازندگان سازی که با 
نوازندگی آشــنایی داشتند سازهای بهتری 

را هم ساختند.
حــاال کــه ابراهیــم قنبری مهــر پیش از 
فرارســیدن نیمه دوم دهــه نهم زندگی، از 
میــان ما رفته، خوب اســت مدیران عرصه 
هنر و به ویژه موســیقی در طول سال های 
گذشــته در گفت وگو با رســانه ها توضیح 
بدهند برای پاسداشــت دستاوردهای مهم 
این اســتاد بی بدیــل چه کرده انــد و چه 
برنامه هایــی برای انتقــال تجربیات مهم و 
بی مانند این هنرمند نامدار به جوان ترهایی 
دارند که بناست جا پای او بگذارند و روزی 
ابراهیم قنبری مهرهــای دیگری برای هنر 

سازسازی در ایران پهناور بشوند. 
قنبری مهر بزرگ بعد از ســال ها خدمت به 
هنر این ملک، ســرانجام دیروز در بهشــت 

سکینه کرج به خاک سپرده شد.

»ابراهیم قنبری مهر« به روایت عندلیبی، گنجه ای، پیرنیاکان و فریوسفی در گفت وگو با »همدلی«

معجزه ی چوب و صدا


